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Форми и методи за използване  
на въоръжените сили  

в съвременните конфликти
Полковник доц. д-р Стоян Стойчев

Резюме: С кратък исторически преглед са разгледани производните за форми и методи за 
използване на войските и силите в различните конфликти. На основата на чисто академичен 
подход се дава едно по-съвременно разбиране за възможните форми и методи на използване 
на въоръжените сили в един даден конфликт. Чрез логически и последователен метод се 
дава яснота за преплитането и преливането на форми и методи за използване на ВС в 
различните конфликти и операции
Ключови думи: кризи, конфликт, форми и методи, сезонен метод, фазов метод, 
последователен метод, операции

Forms and Methods of Force Employment in Contemporary 
Conflicts

Colonel Associate Professor Stoyan Stoychev, PhD

Abstract: With short historical review is examined basis for forms and methods of force employment 
in different types of conflicts.On purely academical approach basis is explained more contemporary 
understanding for possible forms and methods of force employment in one conflict. Step on logical 
and consecutive modus is given clearness for the interweaving and pouring of the forms and 
methods for force employment in different conflicts and operations.
Key words: crises, conflict, forms and methods, seasonal method, phase method, sequential 
method, operations

Е 
дна съвсем бегла ретроспекция на 
историческият опит показва, че във 
всяка война, във всеки един кон-

фликт с участието на въоръжени сили или 
на войскови формирования, действията на 
тези сили са се организирали и провежда-
ли в специфични, характерни основно за 
дадения конфликт форми и методи. Това е 
зависело от редица фактори, като истори-
ческия етап на развитие, технологичното 
осигуряване на армията, организационна-
та структура, използваното оръжие и са-
мото съдържанието на военните действия. 
От своя страна желанието за развитието 

на военната теория, на военната наука и 
на военното изкуство като специфична 
категория е наложило практиката по-чес-
то се отделя внимание на тези войни, на 
тези конфликти, които в съвременността 
ни вече можем да срещнем и с термини-
те мисии или операции, в които са налице 
някои новости. Новости както в подходите 
и методите използвани при подготовката и 
планирането на дадена операция или на 
дадения конфликт, така и в самото про-
веждане на активните действия от страна 
на войсковите формирования, въоръжени-
те сили, които са генерирани и привлечени 
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за изпълнението на различните задачи в 
хода на самата операция или мисия. Тези 
новости по своята същност са различните 
характеристики на един конфликт, в който 
са привлечени за изпълнение на различ-
ни задачи въоръжени сили, и се явяват 
определящи за по-нататъшното развитие 
на военното изкуство и на военната наука. 
Поради тези причини, използваните поня-
тия, категории и термини са исторически 
обусловени и тяхното значение се опре-
деля от военната практика от отминалите 
епохи и периоди до наши дни. Те си оста-
ват не по-малко валидни в нашето съвре-
мие и чрез тях се разкриват и се обясняват 
закономерностите, на които се подчиняват 
процесите, свързани с развитието на фор-
мите и методите за използване на военна-
та сила, на въоръжените сили в различни-
те конфликти.

Използването на военни формирова-
ния при решаване на кризи и конфликти от 
различно естество налага структуриране-
то на това използване и управлението на 
тези сили да позволяват гъвкаво, бързо и 
многостранно реагиране, включващо както 
чисто военни/бойни или познати ни също 
като конвенционални действия, така и 
по-неопределените и по-комплексни нево-
енни/небойни действия. И докато военни-
те/бойните действия, макар и по-детайлно 
описани и приети в нормативните концеп-
туално-доктринални документи, стават 
все по-рядко срещани, по-краткотрайни и 
в повечето случаи са преход към друг вид 
форми и методи за използване на въоръ-
жените сили, то останалото използване – 
използването в т. нар. Операции в отговор 
на кризи става все по-разнообразно, все 
по-обхватно и все по-често. За това е не-
обходимо да се поддържа ясна предста-
ва за това, какво представлява една или 
друга форма за използване на въоръжени 
сили. Какво представляват различните 
методи за използване на войсковите фор-
мирования и каква е връзката между тях 
като категории във военната наука и във 
военното изкуство.

В исторически план се срещат доста 
разновидности на формите и методите 
на използване на въоръжените сили като 
бойни действия, битка, сражение и други, 
но в съвременни условия някои от тях са 
неприложими защото носят друг смисъл 

и значение. Така например с много си-
лен исторически привкус е  формата за 
използване на войските битка. Знаем от 
историята за битките при Маратон, Тер-
мопилите и Гавгамел, битката за Сталин-
град. Много от тях в по-ранната история 
са представлявали кратки, обикновено 
еднодневни въоръжени стълкновения с 
решителен характер, които са определяли 
изхода на войната или на конфликта, но в 
по-ново време понякога в понятието битка 
се включват поредица от военни действия, 
които обхващат продължителен период от 
време, много ресурси и по няколко опера-
ции. Тук могат да се посочат такива при-
мери като битката за Москва и битката за 
Ленинград през Втората световна война, в 
които се включват по няколко армейски и 
дори фронтови операции. В по-ново време 
това е битката за Фалуджа, Ирак, през ап-
рил и ноември-декември 2004 г.

За нуждите на доклада, за да може в 
една разбираема степен да се представят 
вижданията за форми и методи на изплз-
ване на въоръжените сили в един съвре-
менен конфликт се налага да възприема 
чисто академичния подход, който се бази-
ра на категорийния и понятийния апарат в 
материята.

Под форма на действия на въоръже-
ните сили (ВС) се разбира определен ред, 
последователност и организация на из-
ползване на формирования от видовете 
въоръжени сили, родовете и специални-
те войски за решаване на разнотипни за-
дачи и постигане на определена цел при 
ограничения в пространството, времето 
и ресурсите. Форма за използване на въ-
оръжените сили това е външното изра-
жение на реда и начинът на използване-
то им за изпълняване на поставените 
им цели и постигане на желаното крайно 
състояние1. 

Формите за използване на ВС са исто-
рически и концептуално обусловени.

За всяка форма е характерно:
- определена цел, достигана с изпъл-

нението на поставените задачи; 
- използване на конкретни способи и 

методи; 
- военно формирование – елемент от 

въоръжените сили, организиран съобраз-
но целта и нивото на провеждане на кон-
кретните действия; 
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- възприета система за командване и 
управление на въоръжените сили при тях-
ното използване; 

- заделени (осигурени) ресурси;
Като правило използването на фор-

мирования от въоръжените сили се осъ-
ществява на основата на предварително 
планиране, организиране и осигуряване 
на определени дейности за изпълнение на 
поставени цели и задачи.

Исторически обособили се и използвани 
и до сега форми на военни действия са вой-
на, военен и въоръжен конфликт, кампания, 
операция, сражение, битка - (систематични) 
бойни действия, бой, удар, маньовър и др.

Под метод за използване на въоръ-
жени сили се разбира възприетия подход, 
чрез който практически те осъщест-
вяват нещо, а това нещо в случая са 
конкретно поставените им задачи. Мо-
жем да посочим, че чисто логически тук 
идва и разбирането, че метода е свързан 
с възприетата организация при изпълне-
ние на задачите, с порядъка, реда, в който 
те ще се изпълняват – това може да бъде 
също така и в определена система, и/или 
чрез конкретни процедури.

Чисто исторически можем да посо-
чим, че една подобна подредба или под-
ход при изпълнението на задачите в хода 
на една война или на един военен, а също 
и на въоръжен конфликт са валидни зако-
номерности от различен характер.

Такива закономерности могат да бъ-
дат сезоните в дадената климатична об-
ласт, в която се провежда войната или 
конфликта. От тях могат да произтекат ме-
тоди за пролетна кампания в хода на вой-
ната или конфликта, за лятна кампания, за 
есенна кампания понякога. Т. напр. в Афга-
нистан са известни пролетните кампании 
на талибаните. Обикновено чрез тях се 
дава началото на един боен сезон в тази 
страна. В някои райони методите на осно-
вата на тази закономерност ще бъдат на 
пролетно-летните кампании и т. н. 

И понеже сме свикнали в теорията 
всеки метод да приема наименование като 
последователен метод, паралелен метод, 
едновременен метод (за изпълнение на 
каквито и да са дейности), то и тук може да 
възприемем този подход. Най-разбираемо 
тук метода би могъл да получи име като 
сезонен метод например.

Друга закономерност, която може да 
определи и наименования на кампаниите 
в хода на една война или конфликт, също 
както и метод на използване на въоръжени-
те сили, може да бъде географския район, в 
които се развиват или провеждат активни-
те бойни действия, или името на дадената 
страна също така. Например: Италианската 
кампания 1943-45 г., Кампанията на Запад 
1940 г., Лятна кампания на Източния фронт 
1942 г. и т.н. В по-ново време може да по-
сочим кампанията (войната) за освобожда-
ване на Кувейт, кампанията (войната или 
мисията) срещу терориза в Афганистан, 
войната в Ирак, кампанията в Сомалия, во-
енната кампания в Мали и други.

Следваща закономерност, която 
може да зададе или определи методите 
за провеждане на войната или конфликта 
това е постигането на политическа, стра-
тегическа или оперативна цел. Може да се 
възприеме и изпълнението на политиче-
ски, стратегически или оперативни задачи 
също така. Това последното е производ-
но от самите нива, на които се провеждат 
операциите и конфликтите – стратегиче-
ско, оперативно, тактическо2. При реали-
зиране на същите могат да бъдат използ-
вани различаващи се по своята същност, 
различаващи се своя характер действия 
на войсковите формирования. Чрез пос-
тигането на различни по характер цели и 
задачи може да се възприеме подредбата 
на войната/кампанията или конфликта на 
определени фази и/или етапи. Или в този 
случай методите за използване на войско-
вите формирования в един конфликт, в 
една операция, могат да бъдат „подреде-
ни“ и обусловени в различните фази и/или 
етапи при изпълнение на целите и задачи-
те в хода на активните действия. 

И ако трябва да се върнем отново 
на това да приема всеки един метод свое 
име, име което да го оприличава и да го 
отделя от останалите методи, то тук може 
да приемем най-разбираемо методите да 
се наричат фазов метод или метод на 
етапите.

Както виждаме от представеното до 
тук формите и методите са неразривно 
свързани и са логически обусловени. Раз-
личните релации и връзките между тях 
ще разбираме и откриваме  в последва-
щите опитите да се разкрият различните 
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форми и методи на използването на вой-
сковите формирования в съвременните 
конфликти. За да се случи това на помощ 
идва отново академичния подход, като в 
случая е „стъпването“ на категориите ви-
зирани основно в нормативните концепту-
ално-доктринални документи – национал-
ни и съюзни. 

Основните форми за използване на 
въоръжените сили са кампаниите и опера-
циите.

Кампанията е съвкупност от ма-
щабни военни операции, съгласувани по 
време и място, планирани и провеждани 
за постигане на стратегическа цел на 
определен театър3.

Характерно за кампанията е, че съ-
държа в себе си не по-малко от две съгла-
сувани и взаимосвързани мащабни опе-
рации; че в нея има поставена поне една 
стратегическа цел; че се провежда при 
широкомащабен военен конфликт или ши-
рокомащабна криза, която се решава ос-
новно с военни средства.

Отделните мащабни операции в една 
кампания са съгласувани и взаимосвърза-
ни, но не са подчинени една на друга, а за 
всяка от тях се разработва отделен план. 
Провеждат се едновременно или последо-
вателно, в една или в повече зони на опе-
рациите и обикновено преследват различ-
ни цели, които допринасят за постигане 
целта или целите на кампанията. В една 
кампания като правило участват компо-
ненти от повече от един вид въоръжени 
сили, родове и специални войски.

Дори и само от представеното до тук 
за кампанията като една от основните фор-
ми за използване на въоръжените сили 
може да посочим, че взаимосвързаността 
и последователността, но относителната 
самостоятелност на различните широко-
мащабни операции в нея, за всяка от които 
се разработва отделен план, представля-
ват своего рода методите за използване 
на силите в хода на тази кампания. Мето-
да - свързан с възприетата организация 
при изпълнение на задачите, с порядъка, 
реда, в който те ще се изпълняват.

Друг доктринално-административен 
документ ни дава разбирането за кампани-
ята като: съвкупност от военни операции 
(главна и подчинени) планирани и провеж-
дани за постигането на стратегическа 

цел, в рамките на определено време и на 
географска зона (определена терито-
рия), в която обикновено участват ВМС, 
СВ и ВВС4.

От това определение може да потвър-
дим друг метод за използване на въоръже-
ните сили в един съвременен конфликт, а 
именно: постигането на стратегическа и/
или политическа цел. Защото почти без 
изключение в един съвременен конфликт 
решенията за провеждане на дадена кам-
пания или широкомащабна операция се 
взема на политическо ниво и много рядко 
на чисто военно – да не забравяме, че все 
още се провеждат и военни преврати.

Разбира се в този случай след като 
имаме подредбата на кампанията насоче-
но към постигането на политическа и/или 
стратегическа цел, то неминуемо ще се 
премине и през постигането на оператив-
ни цели.

Но отново с разбирането за даване 
на име на даден метод тук може да прие-
мем, че най-разбираемо име за един подо-
бен метод за постигане на целите в една 
операция и кампания би било последова-
телен метод. Понеже задачите на опе-
ратично ниво например ще се изпълнят 
логически след като се изпълнят тези на 
тактическо, а тези на стратегическо ще са 
следствие от изпълнението на задачите 
от оператичното ниво. Като всяко нисше 
ниво ще има принос при изпълнението на 
задачите на следващото по-старшето или 
по-висшето. 

 Операцията е най-общата фор-
ма на използване на въоръжените сили, 
представляваща отделно действие или 
съвкупност от съгласувани по цел, мяс-
то и време действия, предназначени за 
постигане на общ ефект и желано край-
но състояние5. 

В академичния подход, който възпри-
ехме си позволявам да посоча още едно 
разбиране за тази основна форма за из-
ползване на ВС – операцията. Разбиране, 
което съвсем нормално е дадено в друг 
доктринално-административен документ.

Операция, това е военна акция 
(действие) или осъществяването на 
стратегическа, тактическа, учебна или 
административна военна мисия; проце-
сът на водене на бой, включващ прид-
вижване, снабдяване, нападение, отбра-
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на и маневри, необходими за постигане 
на целите на бойните действия или 
кампанията6.

Не е толкова трудно да видим и да 
осъзнаем, че тези определения за опера-
цията като една от основните форми за 
използване на въоръжените сили ни дават 
разбирането, че в най-общ смисъл всяко 
действие или съвкупност от действия от 
гледна точка именно на използването на 
въоръжените сили може да бъде нарече-
но операция. Започвайки от тактическите 
нива, преминавайки през оперативното и 
достигайки до стратегическото.

В една операция от своя страна също 
може да има включени по-малки (подчине-
ни) операции, които допринасят за пости-
гане крайните цели на общата операция. 
Операциите от своя страна също се проя-
вяват под различни форми - групирани по 
нива и признаци. Възприетите подчинени 
форми за провеждане на операциите са 
тактическите действия, операциите с 
ограничен мащаб и мащабните операции7.

Тактическите действия се планират 
и провеждат за постигане на основни или 
второстепенни тактически задачи в зоната 
на операцията или в част от нея. В опреде-
лени случаи с тях могат да бъдат постига-
ни и оперативни цели. 

Тактическите действия от гледна 
точка на функциите и на задачите, които 
се изпълняват чрез тях, включват такива 
дейности при използването на ВС в един 
конфликт като: наблюдение, разузнаване, 
проникване, рейд, сближаване, поразява-
не, атака, преследване, маньовър, кон-
траатака, оттегляне, следене, патру-
лиране, засада и др. 

Друга гледна точка, на основата на 
която могат да бъдат разделени на под-
чинени категории тактическите действия 
могат да бъдат ефектите, които се пла-
нират и постигат чрез тяхното провежда-
не. В зависимост от ефекта върху функ-
ционирането на обекта или на система-
та, над които въздействаме, тактически-
те действия биват:  

• поразяващи – водят до прекратява-
не или затрудняване функционирането на 
обекта или на системата на въздействие; 

• градивни – водят до възстановява-
не или подобряване функционирането на 
обекта или на системата на въздействие. 

Както и при закономерностите при 
провеждане на операциите, които задават 
част от методите за използване на ВС в да-
ден конфликт или по-скоро производни от 
този метод - постигането на стратегическа 
и/или политическа цел, при провеждане на 
тактически действия в зависимост от зада-
чите и целите, поставени пред командири-
те на войскови формирования, които тряб-
ва да изпълнят тези действия можем да 
кажем, че тактическите действия ще бъдат: 
настъпателни, отбранителни, стабили-
зиращи, поддържащи и специални. 

Разбира се едно подобно разделя-
не на тактическите действия на отделни 
групи е условно и практически те се про-
явяват едновременно, като преобладава 
една (форма) от тях. Тук отново можем да 
посочим и да потвърдим логическата връз-
ка между форма и метод на използване 
на ВС в един съвременен конфликт като в 
този случай ще имаме дори и преливане от 
форма в метод. Подредбата на подчинени-
те формите за тактически действия настъ-
пателни, отбранителни, стабилизиращи, 
поддържащи и специални в определен ред, 
в определена последователност в хода на 
една кампания или на един конфликт ще ги 
направи методи, защото нали помним: ор-
ганизация при изпълнение на задачите, 
порядъка, реда, в който те ще се изпъл-
няват – това е разбирането за метод.

От друга страна и тактическите дейст-
вия имат своите подчинени форми, чрез 
които могат да бъдат използвани ВС или 
войскови формирования от тях в хода на 
една кампания или на един конфликт. Под-
чинените форми на тактически действия 
са: удар, бой и сражение. В морските и въз-
душните операции атаката също може да 
се възприеме като форма на тактически 
действия, което се заключава в серия от 
бързи придвижвания или маньоври от една 
или няколко платформи от един тип за из-
пълнение на малки тактически задачи. 

Ударът е съвкупност от активни, 
съгласувани по цел, място и време так-
тически действия за поразяване на обект. 
В зависимост от различни признаци тази 
(подчинена) форма на използване на вой-
сковите формирования или на ВС в хода 
на една операция или на един конфликт 
могат да бъдат подразделени на други 
форми. Така според провеждащия ги вид 
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въоръжени сили – ударите могат да бъ-
дат: въздушни, сухопътни, морски и съв-
местни; според мащаба – оперативни и 
тактически, а в отделни случаи и стра-
тегически; според реда на провеждане и 
концентрацията на усилията – предвари-
телни, главен (основен), първи и послед-
ващи; според количеството на участващи-
те средства и поразяваните обекти – маси-
рани, съсредоточени, групови и единични. 

Боят е съвкупност от съгласувани по 
цел, място и време удари и други такти-
чески действия, за постигане на тактиче-
ска цел. Той се изразява като организиран 
въоръжен сблъсък между тактически фор-
мирования с използване на всички налич-
ни средства за решаване на поставените 
задачи. Обикновено има кратка продължи-
телност (до едно денонощие). 

Сражението от своя страна предста-
влява съвкупност от съгласувани по цел, 
място и време боеве, удари и други такти-
чески действия за постигане на мащабна 
тактическа (понякога оперативна) цел в зо-
ната на операцията. То обикновено е със-
тавна част на операцията с ограничен ма-
щаб или на мащабната операция и е с про-
дължителност няколко денонощия. Сраже-
ния се провеждат на тактическо ниво.

Операция с ограничен мащаб е съв-
купност от взаимосвързани, сражения, 
боеве, удари и други тактически действия, 
съгласувани по време и място, планирани 
и провеждани за постигане на оперативна 
цел. Провежда се съгласно общ операти-
вен план и се командва от един командир. 

Мащабна операция е съвкупност от 
взаимосвързани сражения, боеве, удари 
и други тактически действия и операции с 
ограничен мащаб, съгласувани по време и 
място, планирани и провеждани за пости-
гане на оперативна (понякога стратегиче-
ска) цел. Провежда се съгласно общ опе-
ративен план и се командва от един коман-
дир. Тя е съставна част на кампания, а при 
определени условия може да се провежда 
и самостоятелно. 

Мащабната операция е планирана и 
организирана дейност на целево създаде-
на военна групировка, водена самостоя-
телно или във взаимодействие с други 
групировки, формирования и институции, 
включваща водене на сражения, боеве, 
удари, придвижване, маньовър, осигуря-

ване, настъпление, отбрана и други дейст-
вия за изпълняване на заповяданите зада-
чи и постигане на определените цели. За 
всяка мащабна операция се разработва 
отделен план, в който се определят це-
лите, пътищата и отделените ресурси за 
постигането им, началото, критериите за 
успех и желаното крайно състояние в кон-
кретния конфликт. 

Мащабната операция се провежда 
на оперативно ниво. В нея могат да се 
включват и градивни форми на операции 
от по-ниско ниво. 

И ако всичко посочено до тук като 
възможни форми и методи за използване 
на ВС е нерядко възприемано в теория-
та като форми и методи използвани или 
прилагани в предимно конфенционални 
конфликти, то с малка част от последни-
те редове за мащабната операция идва и 
разбирането за отварянето на вратата към 
още много и различни форми и методи за 
използването на ВС в един съвременен 
конфликт. 

Всяка една операция в съвреме-
ността като планирана и организирана 
дейност на целево създадена военна гру-
пировка, водена самостоятелно или във 
взаимодействие с други групировки, фор-
мирования и институции освен до различ-
ни форми като подчинени операции, ни 
отправя към теорията за всеобхватния 
подход при планиране и провеждане на 
всяка една подобна дейност. Към използ-
ването на този подход във всяка една 
операция, както най-близките до разби-
рането за конвенционална операция или 
конвенционален конфликт отбранителна 
или настъпателна операция (в условията 
на чл. 5 Вашингтонския договор) на много-
национални съвместни сили създадени в 
рамките на НАТО, така и до много по-ком-
плексните и доста по-многофункционал-
ни операции в отговор на криза, които съ-
гласно теорията в НАТО се провеждат из-
вън условията на чл. 5 от Вашингтонския 
договор, а също и до още по-различните 
операции в рамките на кооперирането в 
сферата на сигурноста – такива като опе-
рации по кибер защита и гарантиране на 
кибер сигурността, операции по осигуря-
ване на противоракетна отбрана, по кон-
трол на въоръженията или на миграцията 
на големи групи от хора.
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Само операциите в отговор на криза 
според теорията, посочена в концептуал-
но-доктриналните документи на НАТО се 
подразделят на: операции за поддържане 
на мира; операции по противодействие 
на нерегулярни действия; операции по 
поддръжка на граждански власти; опера-
ции за търсене и спасяване;  операции за 
небойна евакуация; операции по извежда-
не на сили или различни елементи – граж-
дански или военни единици; операции по 
налагане на санкции и ембарго; операции 
по осигуряване свобода на навигацията и 
въздухоплаването8. 

И от всичко казано до тук за форма и 
метод за използване на ВС в един съвреме-
нен конфликт, в една съвременна операция 
или кампания можем да направим извода, 
че всяка една от посочените операции в от-
говор на криза, всяка една операция по коо-
периране на сигурността може да бъде раз-
глеждана като подчинени форми за използ-
ване на ВС или на военния компонент при 
разрешаване на кризата и преодоляване, и/
или прекратяване на конфликта. А от друга 
страна в рамките на една широкомащабна 
операция подредбата свързана нерядко и 
с преминаването от един вид операция в 
друг вид ще ни даде отново логическата 
връзка между форма и метод, понеже то-
гава различните подчинени форми ще пре-
леят отново в методи на използване на ВС 
(военния компонент) в тази операция.

Поради ограниченията възприети от 
ръководството и секретариата на конферен-
цията в големината на докладите се налага 
да се ориентирам към финала на доклада 
ми. Но в светлината на същия може да на-
правя само една препратка в момента към 
формите и методите за използване на ВС 
в рамките на конкликтите или операциите 
и кампаниите в последните 20-25 години. 
И ако във войната или конфликта в Кувейт, 
1991 г. може да кажем, че използваните фор-
ми, преливащи в методи за използването на 

ВС, опосредствани в този случай чрез раз-
личните фази и етапи за провеждане на вой-
ната, доведоха до изпълнението на задачи-
те, то какво можем да кажем за следващите 
широкомащабни и многофункционални кон-
фликти или операци – тази в Босна и Хер-
цеговина, 1995 г., в Косово, 1999 г., в Афга-
нистан, започнала още през 2001 г., в Ирак, 
2003 г., в т. нар. Цветни революции в Либия, 
в Тунис, в Египет, в Йемен, в Сирия и др.?

Дали прилаганите форми и методи 
за прилагане на военна сила, за използ-
ване на ВС в тях доведоха до изпълне-
нието на задачите и до постигането на 
желаното крайно състояние във всеки 
един конфликт? А дали това бе желано-
то състояние, което да се установи в тези 
страни и райони следствие на прилага-
нето на една или друга форма и метод на 
изпозлване на ВС или на военния компо-
нент в тези конфликти?

Но тези въпроси могат да ни отведат  
и до разбирането за прилагане на нови 
форми на война, на противоборство - без 
фронтове и без граници, с неясен против-
ник. Могат да ни отведат и да ни очертаят 
необходимостта от промяна на модела, по 
който да се работи, по който да се подгот-
вят ВС в мирно време. Този модел трябва 
да се основава на поуките от участието в 
разрешаването на различни кризи, да съз-
дава условия за подготовка и действия на 
ВС в рамките на съвместни и междуинсти-
туционални контингенти или целеви групи-
ровко и да е достатъчно гъвкав и адапти-
вен според новите форми на война.

Тези нови форми на война и новите 
подходи за използване на ВС за решаване 
на кризи и конфликти от всякакво естество 
налагат и промени във формите и методи-
те на използване на ВС. Военната теория 
се стреми своевременно да отговаря на 
новата среда на сигурност, като предоста-
вя теоретичните основи за използването 
на въоръжените сили.

1 NP – 1 – Doktrina na vaorazhenite sili na R. Balgariya, S., 2011;
2 AJP-3 (B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, 2013;
3 NP – 1 – Doktrina na vaorazhenite sili na R. Balgariya, S., 2011;
4 NATO Glossary of Terms and Definitions - AAP-6, 2010.
5 NP – 1 – Doktrina na vaorazhenite sili na R. Balgariya, S., 2011;
6 NATO Glossary of Terms and Definitions - AAP-6, 2010.
7 NP – 1 – Doktrina na vaorazhenite sili na R. Balgariya, S., 2011;
8 AJP – 3.4 (A) Non-Article 5 Crisis Response Operations, 2013; 
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Полковник д-р Ганчо Душков    

Резюме: Посочени са тенденциите за развитие на Въоръжените сили (ВС) при отчитане 
на средата на сигурност, резултатите от проведения преглед на структурите и „План за 
развитие на ВС до 2020 г“.
Ключови думи: среда на сигурност, отбранителни способности, организационни структури, 
доктрини

Abstract: There are written tendencies for Armed Force Development in accordance with security 
environment, Force Development Review and the new Armed Forces Development Plan 2020.
Key words: security environment, defense capabilities, structures, doctrines

И 
змененията в съвременната среда 
на сигурност, заедно с появата на 
нетрадиционни рискове и запла-

хи от терористичните действия на ислям-
ска държава, поставят нови и неочаквани 
предизвикателства за националната си-
гурност. Като такива се очертават разпа-
дът на държавността и дестабилизирането 
на цели региони, появата на нов тип меж-
дународен тероризъм, бежанските вълни, 
кризата в Украйна и новата роля на Русия 
на международната сцена, трудностите 
при изграждането на общи политики на ЕС 
и други. Както в последното десетилетие 
на 20-ти век, така и в началото на 21-ви век 
конфликтите ще възникват по-често като 
вътрешнодържавни и по-рядко като меж-
дудържавни, но ще се разрешават предим-
но от съюзи или коалиции, в които консен-
суса и компромиса ще се постигат трудно. 
Съюзните и националната политика за 
сигурност ще се определят главно от бъ-
дещата стратегическа среда, която се ха-
рактеризира с изменчивост, несигурност, 
сложност и неяснота и винаги е в състоя-
ние на динамична нестабилност. Влияние 
върху нея ще оказват предимно такива 
фактори, като глобализацията, нараства-

щата сложност на асиметричната война, 
ефектите на променящите се демография 
и околна среда, провалящите се държави, 
радикалните идеологии и нерешените кон-
фликти1.

Кризата в Украйна, международния 
тероризъм и бежанските вълни поставят 
сериозно предизвикателство пред систе-
мата за сигурност. Считам, че основния 
извод от тези събития е необходимостта 
да съхраним и укрепваме съюзната соли-
дарност и съгласуваност, така че Алиан-
сът като цяло и всяка една страна-съюзник 
по отделно, при необходимост, да може да 
разчитат на своевременна и достатъчна 
подкрепа. Подобна подкрепа обаче е въз-
можно да бъде оказана само при наличие 
на планираните способности, както в съю-
зен, така и в национален план. Ето защо 
е много важно да продължим да изграж-
даме и развиваме своите ВС. Развитието 
на индивидуалните способности, т.е. на-
личието на добре подготвени и осигурени 
национални ВС изисква системни и все-
обхватни усилия за тяхното изграждане 
и поддържане, което налага инвестиране 
на необходимия финансов ресурс. Следва 
да отбележа, че развитието на ВС е непре-

Съвременните военни конфликти – 
предпоставка за бъдещо развитие  

на въоръжените сили
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къснат процес който, на базата на необхо-
димите военни способности, дефинирани 
от изискванията на съвременната среда 
за сигурност, определя вида и размера на 
организационните структури на различни-
те нива, способни да осигурят предоста-
вянето на тези способности при отчитане 
на доктриналните изисквания, влиянието 
на новите технологии, необходимата адек-
ватна подготовка на кадрите и ограничени 
финансови и материални ресурси, осигу-
рява трансформиране на тези организа-
ционни структури в добре обучени, екипи-
рани и готови за действие ВС2,3.

Основен етап в  процеса на разви-
тие на ВС е определянето на необходи-
мите способности. Анализирайки този 
етап може да акцентираме върху няколко 
основни момента. На първо място,  за из-
пълнението на мисиите „Отбрана“ и „Под-
крепа на международния мир и сигурност”  
на ВС и постигане нивото на амбиции се 
изискват военни способности, необходи-
ми за защита на суверенитета и терито-
риалната цялост на страната. В този ред 
на мисли защитата се осъществява в ус-
ловията на  чл. 5 от Вашингтонския дого-
вор и се изпълнява съвместно със сили и 
средства за колективна отбрана на НАТО 
(приетия пакет Цели за способности 2013 
г.). Съгласно този пакет, ние сме приели за 
изпълнение 55 цели за способности, които 
трябва да реализираме до 2028 г. Да из-
градим 50 формирования за колективната 
отбрана на НАТО, като 35 от тях са про-
дължение на пакета Цели на ВС  от 2008 
г., 20 от тях са преминали сертификация, 
но с някои ограничения. Поради това, че 
те са включени в новия пакет, е необходи-
мо усилията да се насочат към завърше-
ност и без ограничения в оперативните им 
способности. Там ще бъде съсредоточен 
и ресурсът от материални и финансови 
средства, защото те са преминали пълния 
цикъл на подготовка за сертифициране и 
могат в най-кратки срокове да постигнат 
пълни оперативни способности4.  В също-
то време, не трябва да спира работата по 
изграждане и подготовка на другите де-
кларирани формирования от пакета Цели 
за способности 2013. Целта ни е да имаме 
ефективни и използваеми сили, способни 
да се справят с днешните рискове и за-
плахи, да сме в състояние да посрещаме 

предизвикателствата там, където се поя-
вят и във възможно най-ранен етап, като 
по този начин гарантираме националната 
сигурност. На следващо място усилията 
ни трябва да са насочени към системно из-
граждане на способности по мисия „При-
нос към националната сигурност в мирно 
време”.  Въоръжените сили предоставят 
способности за подпомагане действията 
на другите национални институции на ос-
новата   на наличните формирования, съ-
гласно разработените планове.

Съществен момент в процеса на раз-
витие на ВС е определянето на необходи-
мите адекватни на времето, в което живе-
ем и предизвикателствата на средата за 
сигурност организационни структури, кои-
то са в състояние да предоставят и оси-
гурят необходимите военни способности. 
В тази връзка искам да отбележа, че в 
продължение на около две години беше 
реализиран преглед на структурата на ВС, 
в който участваха представители от раз-
личните структури. Като краен резултат от 
прегледа и в съответствие с „Програма за 
развитие на отбранителните способности 
на ВС на Р. България 2020”(приета с реше-
ние на НС 771/02.10.2015 год.) беше раз-
работен и приет „План за развитие на ВС 
до 2020” (приет с ПМС 382/30.12.2015 год.), 
който определи структурата, състава и ос-
новното въоръжение на ВС.

За ефективното използване на спо-
собностите е необходимо разработване 
и поддържане на съответната доктринал-
на база. От десет години във ВС успешно 
функционира системата за развитие на 
националните концептуални и доктринал-
ни документи. Нейната цел е да поддържа 
в актуално състояние документите, да ги 
синхронизира с тези на съюзниците и да 
повишава управляемостта на процесите 
по иницииране, разработване, въвежда-
не и преглед на документите, с което да 
спомага за реализиране на „Национална-
та отбранителна стратегия” (НОС) в об-
ластта на използването на силите. Както 
знаете беше извършен преглед на НОС, 
като актуализирания вариант на същата 
е приет от Министерския съвет с решение 
№283/18.04.2016 год., като се предвижда 
се през 2020 г. да бъде направен пълен 
преглед и преиздаване на Националната 
отбранителна стратегия. 
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Архитектурата на доктрините, която 
включва базови доктрини, поддържащи 
доктрини и приложни документи, доприна-
ся действията на войските да бъдат обос-
новани и разгледани по видове и нива на 
операциите. Това позволява изброените 
документи да бъдат развивани и на тях-
на база да се разработват документите от 
по-ниските нива.

Архитектурата на националните док-
тринални документи съответства на тази 
в НАТО. Доктриналната съвместимост е 
важно условие за постигане на оператив-
на съвместимост, а също така и за отмя-
ната на понятия и схващания, които не са 
в синхрон със съвременните разбирания в 
НАТО. Тук е и мястото да се отбележи зна-
чението на използваната терминология и 
уеднаквени понятия за постигане на си-
нергия. Към настоящия момент е в процес 
на преглед доктрината на ВС, а през вто-
рата половина на годината поетапно ще 
бъде извършен преглед и на базовите док-
трини на ВС. Ролята на тези документи е 
съществена и не трябва да се подценява, 
имайки предвид, че при пропуски в тяхно-
то разработване ще е невъзможно прила-
гането на доктрините. Разработването на 
националната доктринална база е важно 
условие за изграждане на необходимите 
отбранителни способности на ВС.

На следващо място искам да акцен-
тирам на факта, че когато говорим за про-
цеса развитие на ВС, трябва да отчитаме 
влиянието на технологичните достижения, 
модернизацията на техниката и оборуд-
ването и необходимостта от адекватна 
подготовка на кадрите4,8. Необходими са 
нови и оперативно съвместими платфор-
ми, с които ефективно да си взаимодейст-
ваме със съюзниците. Трябват ни и добре 
обучени, екипирани и способни войници, 
сержанти и офицери. Модернизацията и 
хората - това са двата от ключовите мо-
менти, гарантиращи постигането на тази 
цел. В процеса на модернизация, който е 
свързан с големи финансови разходи, ще 
разчитаме на стратегическото партньор-
ство, на все по-тясна координация между 
държавите-членки на НАТО, и на съсед-
ните на България страни от Алианса. По 
отношение на хората усилията следва да 
се съсредоточат  в две основни насоки. 
Едната е да се запазят изградените кадри 

с една дългосрочна, балансирана, финан-
сово обоснована програма, насочена към 
реалните интереси на хората, а другата е  
да създадем съвременна система за под-
готовка на кадри. Обхвата и сложността на 
съвременните операции предявяват из-
ключителни претенции към лидерите, кое-
то от своя страна налага изискването за 
съвременно–ориентирано професионал-
но военно обучение. Особено внимание 
трябва да се отделя и на подготовката на 
войските. Тя е насочена към придобиване 
на знания и умения за справяне със съвре-
менните предизвикателства на средата на 
сигурност, към изграждане на способности 
за действия в екстремални условия. Това 
не е лека задача. Бюджетната прогноза 
показва тенденция за поддържане и по-
степенно нарастване на разходите за от-
брана. За постигане на оптимален баланс 
между необходими отбранителни способ-
ности и изпълнение на мисиите и зада-
чите на въоръжените сили, през периода 
2016-2018 год. е предвидено разходите за 
отбрана да се запазят на ниво не по-ниско 
от достигнатото със Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2014 
год.4. За периода след 2018 год. и до 2024 
год. се предвижда постепенно увеличение 
на разходите за отбрана, в зависимост от 
нарастването на икономическите възмож-
ности на страната, съгласно решенията 
от срещата на високо равнище на НАТО 
в Уелс (2014 год.) 4. Редуцирането на бю-
джетите за отбрана доведе до огранича-
ване на възможностите за поддържане 
на съществуващите и изграждане на нови 
способности, което е предпоставка за ком-
промиси при гарантиране на сигурността. 
Заделянето на достатъчен финансов ре-
сурс за отбрана е необходимо, но не и 
достатъчно условие. Не по-малко важно е 
ефективното изразходване на този ресурс. 
Важен е изборът, който ще направим по от-
ношение на видовете способности, които 
ще изграждаме по отделно. Много важен 
е отбранителният мениджмънт на нацио-
нално ниво и още по-важно е в максимал-
на степен да оползотворим възможност-
ите за многонационално сътрудничество, 
специализация, споделяне, съвместно 
ползване и съвместно обучение.

Както вече отбелязах по време на 
научната конференция през 2014 год., ак-
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туалните тенденции за развитие на ВС 
следва да бъдат в съответствие с много-
националните инициативи „Интелигент-
ната отбрана” на НАТО и „Обединяване и 
споделяне” на ЕС и инициативата на НАТО 
„Свързаност на силите”, чиито предимства 
са безспорни6,7. Бъдещото приложение 
на тези проекти ще нараства, особено по 
отношение на скъпоструващите системи 
и платформи. Участието в тях обаче, не 
трябва да се възприема като алтернати-
ва на националните ангажименти за оси-
гуряване на сигурността и националните 
граници на Република България. За това 
са нужни много и достатъчно инвестиции 
в сектора на отбрана. 

Способностите на ВС се изграждат 
не само с повече инвестиции в техника и 
технологии, но и с по-вече тренировки на 
формированията. Това налага да се поста-
ви акцент върху съвместните учения и тре-
нировки. В този контекст ще отбележа, че 
със сигурност инициативата „Свързаност 
на силите» има много голям потенциал. 
Тя е насочена към създаване на условия 
за запазване и развитие на колективните 
способности на НАТО в условия от една 
страна, на намаляване на разходите за 
отбрана и на количеството на силите и от 
друга страна в условия на запазване на 
заплахите за сигурността и на нуждата от 
способности за противодействие срещу 
тях. По аналогия с инициативата за инте-
лигентна отбрана, идеите и намеренията, 
свързани със същността на инициативата 
за свързаност на силите са изградени на 
базата на три компонента: образование 
и бойна подготовка на силите, участие в 
учения и рационално използване на нови-
те технологии. 

В тази връзка искам да отбележа, че 
до този момент са проведени значителен 
брой мероприятия в изпълнение на мно-
гонационалните проекти „Интелигентната 
отбрана” на НАТО и „Обединяване и спо-
деляне” на ЕС и инициативата на НАТО 
„Свързаност на силите”. И през тази годи-
на ще продължи установилата се практика 
на ежегодно нарастване на броя и интен-
зивността на провежданите учения, в т.ч. и 
в рамките на НАТО. Следва да бъде отбе-
лязана и концепцията „Framework nations 
concept”, т.е. концепция за рамкова нация, 
свързана с визия за развитие на съвмест-

ни способности чрез групиране на нации-
те. Тя допринася за нова стремителност 
и сътрудничество в процеса на отбрани-
телно планиране в НАТО, като ключовата 
идея е, че тези нации, които запазват ши-
рок спектър от способности ще действат 
като координатори за достигане на целите 
на отбранителното планиране на Алианса.

В перспективен план анализът на сре-
дата на сигурност и съвременните военни 
конфликти, връзката и отношението меж-
ду отбранителната политиката на страна-
та и инициативите на НАТО и ЕС ни показ-
ва намерения за: 

- увеличаване на съвместната подго-
товка и ученията с международно участие 
чрез ангажиране на съвместните съоръ-
жения за нуждите на подготовката на съю-
зниците и партньорите; 

- превръщане на България в региона-
лен център за многонационални военни 
учения и тренировъчни дейности;

- засилено участие в учения на НАТО 
и ЕС, многонационални и двустранни уче-
ния с цел поддържане на високо ниво на 
бойната подготовка; 

- разработване и предлагане на ино-
вативни подходи и решения за реализира-
не на двустранни и многонационални ини-
циативи, програми и проекти (включител-
но в рамките инициативите на НАТО и ЕС); 

- засилено използване на технологии-
те за целите на инициативата на НАТО за 
свързаност на силите;

- постигане на пълна оперативна го-
товност през настоящата година на развъ-
рнатия през 2015 год. щабен елемент за 
интеграция на силите на Алианса на наша 
територия.

В заключение мога да заявя, че гло-
балните политически и икономически про-
мени са съпроводени със сериозни проме-
ни в средата на сигурност, която предста-
влява сложна и динамична комбинация от 
конфронтации и конфликти. Две са главни-
те заплахи произтичащи от развитието на 
тази среда – международния тероризъм и 
гражданските конфликти. Тези заплахи ще 
генерират все по –често необходимост от 
военен отговор – бърз, адекватен, гъвкав, 
навсякъде, където е необходимо. Това са 
предпоставки, които също оказват вли-
яние при определяне на тенденциите в 
развитието на ВС . НАТО като основен га-
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рант  на глобалната сигурност търси въз-
можности за целесъобразен отговор на 
промените в средата на сигурност. Това се 
реализира с мащабна трансформация на-
сочена към изграждане на способности за 
изпълнение на целия спектър от мисии и 
задачи на Алианса. Р. България като стра-
на членка на НАТО и в частност  въоръ-
жените ù  сили също се трансформират5, 
вследствие измененията в средата на си-

гурност и отчитайки поетите задължения и 
отговорности към международните орга-
низации – ЕС, ООН, ОССЕ и регионалните 
инициативи. Нашата непосредствена за-
дача е да продължаваме да поддържаме и 
надграждаме подготовката на оперативно 
съвместими формирования, способни да 
осигуряват и получават военна поддръж-
ка от съюзниците и да изпълняват в пълен 
обем поставените им мисии и задачи.

1 Strategic Vision: The military challenge (By NATO Strategic Commanders).  
2 Army   Regulation 71–11,   Total Army Analysis.
3 Army Regulation 71–32, Force Development and Documentation - Consolidated Policies. 
4 „Programa za razvitie na otbranitelnite sposobnosti na R. Balgariya 2020“, MO, 2015.
5 „Plan za razvitie na VS do 2020 god.“, MO, 2015.
6 Dushkov G. I., T. D. Kraev, Tendentsii za razvitie na vaorazhenite sili na R. Balgariya, nauchna konferentsiya 
„Perspektivni napravleniya za razvitie na vaorazhenite sili na R. Balgariya, 26-27.06.2014 god., VA G. S. Rakovski.
7 Dushkov G. I., T. D. Kraev, Vaorazhenite sili v usloviyata na XXI vek – razvitie i vazmozhnosti za izpolzvane, godishna 
nauchna konferentsiya „Izpolzvane na vaorazhenite sili v savremennite konflikti”, 20-21.05.2015 god., VA G. S. 
Rakovski.
8 Dushkov G. I., T. D. Kraev, Choveshkiyat faktor kato edin ot imperativite na sposobnostta, godishna nauchna 
konferentsiya „Izpolzvane na vaorazhenite sili v savremennite konflikti”, 20-21.05.2015 god., VA G. S. Rakovski.
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Национални възгледи  
за разрешаване  

на военно-политически кризи  
и военни конфликти

Доцент д-р Борис Богданов

Резюме: В доклада се извършва оценка на средата за сигурност и се определят основните 
рисковe и заплахи за страната. Анализират се съвременните военни конфликти, нормативни 
актове и доктринални документи в нашата страна и се разкриват националните възгледи за 
разрешаване на военнополитически кризи и военни конфликти, в условията на членство в 
НАТО и ЕС.
Ключови думи: Среда за сигурност, система за отбрана на страната, възгледи, 
военнополитически кризи, военни конфликти

National Views for Solving Military-Political Crisis and Military 
Conflicts

Associate professor Boris Bogdanov, PhD

Abstract: In this paper a security environment assessment is made and main risks and threats for 
the state are determined too. Moreover, contemporary military conflicts, state legal regulation acts 
and state doctrinal documents are analyzed. Also the paper reveal the national views for solving 
military-political crisis and military conflicts, taking in account the NATO and EU membership of the 
Republic of Bulgaria.
Key words: Security environment; State Defence System; Views; Military-Political crisis; Military 
conflicts

О 
ценката на съвременната среда 
за сигурност показва, че в ключо-
вите за българските национални 

интереси региони се запазват негативните 
тенденции за задълбочаване на съществу-
ващите и възникване на нови кризи и кон-
фликти, които пряко или косвено влияят 
върху националната сигурност и изискват 
развитие на националните отбранителни 
способности и поддържането им в готов-
ност с цел надеждна защита на население-
то, обектите, независимостта, суверените-
та и териториалната цялост на страната.

Ето защо в Програмата за развитие 
отбранителните способности на въоръже-
ните сили на Република България 2020 е 
прието, че основните рискове и заплахи за 
националната сигурност се пораждат от: 
кризата в Украйна и развитието на „хибри-
дната война“; дейността на терористична-
та организация „Ислямска държава“; не-
решените проблеми на сигурността в За-
падните Балкани; замразените конфликти 
в Черноморския регион; продължаващите 
конфликти в Афганистан, Близкия изток 
и Северна Африка; тероризмът; разпрос-
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транението на оръжия за масово унищо-
жение; нелегалната миграция и трафикът 
на хора, оръжия и наркотици; проблемите 
пред енергийната сигурност; киберата-
ките; организираната престъпност; демо-
графските предизвикателства; екологич-
ните проблеми и др.1 

В резултат на ескалация на по голяма 
част от тези рисковете и заплахи страната 
ни може да бъде въвлечена във военнопо-
литическа криза, която може да ескалира 
и прерастне в конфликт, характеризиращ 
се с въоръжено противопоставяне. От 
своя страна тази криза се определя като 
състояние на националните или междуна-
родните отношения, при които в резултат 
на сериозни икономически, социални и по-
литически трудности, включително етни-
чески вълнения и териториални спорове, 
съществува непосредствена заплаха за 
сигурността, суверенитета, териториална-
та цялост и независимостта на държавата.

 Една военнополитическа криза може 
да бъде преодоляна или да прерасне 
във военен или въоръжен конфликт. Вое-
нен конфликт е този, при който военните 
действия се водят от редовни въоръжени 
сили на воюващите страни. Въоръжен кон-
фликт е този, при който поне една от стра-
ните е въоръжена, но не е представена от 
редовни въоръжени сили. 

Националните възгледи за разреша-
ване на военнополитически кризи и во-
енни конфликти са свързани с изпълне-
ние на мисия „Отбрана” от въоръжените 
сили и невоенния компонент на системата 
за отбрана на страната и обхваща зада-
чите, свързани със защитата на незави-
симостта, суверенитета и териториалната 
цялост на страната, в условията на член-
ство в НАТО и ЕС.

Отбраната на страната по своята 
същност е система от дейности на дър-
жавните органи, институциите, организа-
циите и гражданите, насочени към изграж-
дане и използване на отбранителни спо-
собности за разкриване, предотвратяване 
и противодействие на заплахи, застраша-
ващи териториалната цялост и независи-
мостта на държавата.

След членството на Република Бълга-
рия в НАТО и ЕС отбраната на страната се 
планира, подготвя и осъществява в рам-
ките и с прилагане на механизмите на ко-

лективната отбрана на НАТО и общата 
политика за сигурност и отбрана на ЕС 
с ефективно използване на национал-
ните отбранителни способности. Всичко 
това показва, че за разрешаване на воен-
нополитически кризи и военни конфликти 
могат и трябва да се използват всички раз-
полагаеми сили и средства.

В тази насока след демократичните 
промени в нашата страна и извършената 
пълна девоенизация на структурите на 
невоенния компонент на системата за от-
брана в значителна степен спадна нивото 
на амбиция за изграждане на национални 
отбранителни способности, а в замяна на 
това в публичното пространство започна 
да се говори, че “НАТО ще ни пази” без 
да се отчитат постановките на съюзните 
и националните ръководни документи за 
отбрана на страната.

Ето защо целта на настоящата ста-
тия е на основата на анализа на опита от 
съвременните военни конфликти, същест-
вуващите теоретични разработки, норма-
тивни актове и доктринални документи в 
нашата страна да се разкрият национал-
ните възгледи за разрешаване на военно-
политически кризи и военни конфликти, в 
условията на членство в НАТО и ЕС.

Националното ниво на амбиция за 
разрешаване на военнополитически кризи 
и военни конфликти, е свързано с изграж-
дане на националните отбранителни спо-
собности за защита на независимостта, 
суверенитета и териториалната цялост 
на страната в съответствие с член 3 от 
Вашингтонския договор. Тази защита се 
осъществява и изпълнява съвместно със 
сили и средства за колективна отбрана на 
НАТО, развърнати на българска територия 
при активиране на член 5 от Вашингтон-
ския договор.

В условията на значителни дефицити 
в нашата страна, изграждането и използ-
ването на националните отбранителни 
способности се фокусира върху ефектив-
ното изпълнение на задачите за разреша-
ване на военнополитически кризи и военни 
конфликти. Усилията са насочени за при-
лагане на рационални подходи за справя-
не с предизвикателствата, управлението 
на рисковете, премахване на заплахите и 
неутрализиране на опасностите.

В контекста на Системата на НАТО за 
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управление при кризи, Алиансът и нацио-
налното стратегическо ниво за ръковод-
ство, командване и управление постоянно 
следят за изменението на обстановката 
в световен и регионален мащаб. При по-
лучаване на достатъчно индикатори за 
наличие на потенциална заплаха, в НАТО 
може да бъде иницииран процесът на „По-
литико-военна оценка на обстановката“, 
който обхваща планиране и провеждане 
на операция от Съюзните сили.

Паралелно с процеса на политико-во-
енна оценка на обстановката в НАТО, се 
стартира и национален процес на упра-
вление при кризи, който съгласно норма-
тивните и доктриналните документи на 
страната протича през шест етапа, на 
консултации и решения, с цел да се уле-
сни процеса на вземане на политически 
и военни решения. Този процес трябва да 
започне в най-ранна степен на зараждане 
на кризата с цел да се даде достатъчно 
време за подготовка на военните и нево-
енните формирования за участие в реша-
ването на кризисната ситуация. Тези етапи 
са: индикация и предупреждение; оцен-
ка на кризата; разработване на вариан-
ти за отговор; планиране; изпълнение; 
преход.

През първия етап на процеса на упра-
вление при кризи “Индикация и преду-
преждение” системата за разузнаване и 
ранно предупреждение информира поли-
тическото ръководство на страната за за-
раждащи се рискови ситуации. Индикаци-
ите на риска за възникване военнополити-
ческа криза, в зависимост от неговата сте-
пен се явява отправна точка за иницииране 
на по-нататъшния процес за консултации, 
оценка и вземане на решения. За тази цел 
Съвета по сигурността към Министерския 
съвет извършва анализ и оценка на риска 
за зараждане на военнополитическа криза 
и се взема политическо решение, с което 
определя един от възможните три вариан-
та за действие:

Първият - да се вземе решение, че не 
е необходимо оценка на риска към това 
време и не се предприемат допълнителни 
действия.

Вторият - повишаване на бдителнос-
тта и изискване на повече информация.

Третият - да се прецени, че се зараж-
да военнополитическа криза и е необходи-

мо да се инициира пълен процес на оцен-
ка, с преминаване към следващите етапи.

Ако се избере третия вариант за 
действие за разрешаване на военнопо-
литическа криза със заповед на министър 
председателя се формира Национален 
кризисен щаб (НКЩ). За ръководител на 
този щаб може да бъде назначен замест-
ник – министър председателя, координи-
ращ работата на сектора за сигурност и 
отбрана или министъра на отбраната, а за 
секретар - началника на отбраната. Освен 
това за зараждащата се рискова ситуа-
ция и възприетия вариант за действие се 
информират политическите и военните 
структури на НАТО, а действията и мерки-
те за повишаване на сигурността на стра-
ната се координират с Щабния елемент за 
интегриране силите на НАТО развърнат на 
територията на страната.

Дейността на НКЩ при разрешаване 
на военнополитическа криза се подпома-
га от Група за стратегическо планиране 
(ГСП), която се ръководи от един от за-
местник-началниците на отбраната и в 
състава ù се включват представители 
на Министерството на отбраната и ос-
таналите министерства и ведомства 
от централната администрация, имащи 
отношение към кризисната ситуация.2

През втория етап на процес на упра-
вление при кризи “Оценка на кризата” се 
извършва оценка на политическите, воен-
ните и гражданските аспекти на ситуаци-
ята в резултат, на което се изготвя поли-
тико-военна оценка. Освен това се обменя 
и информация със Съюзното командване 
по операциите, чрез системата за отговор 
на кризи и Щабния елемент за интегрира-
не силите на НАТО.

Процесът на изготвянето на поли-
тико-военната оценка е изключително ва-
жен и е предназначен да информира поли-
тическото ръководство за отделни важни 
характеристики и особености на кризата, 
които трябва да се вземат предвид при 
вземането на решения. В резултат на тази 
оценка ГСП изготвя и представя за утвър-
ждаване от НКЩ “Стратегическа оценка”, с 
която се определят стратегическите усло-
вия, необходими за планиране и провежда-
не при необходимост на военна операция, 
като част от всеобхватния подход за пости-
гане на определените цели и крайно със-
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тояние на военната сигурност на страната.
Стратегическата оценка трябва да 

осигури: общо разбиране за същността на 
кризата; първоначален списък на субекти-
те, с които страната ще взаимодейства при 
планирането и провеждането на национал-
ни и съюзни операции; алтернативни стра-
тегически подходи (пътища), използващи 
различните инструменти на разположение 
на страната и НАТО; стратегическите усло-
вия необходими за постигане на операти-
вен успех; препоръки за предприемане на 
допълнителни мерки в отговор на кризата 
и повишаване на готовността на въоръже-
ните сили.

През третия етап на процес на упра-
вление при кризи „Разработване на вари-
анти за отговор“ ГСП разработва страте-
гически варианти за отговор и ги предста-
вя пред НКЩ за вземане на политическо 
решение за избор на вариант за разре-
шаване на кризата. Възможни решения 
са: въвеждане на ограничени по обхват 
мерки, чрез използване на дипломатиче-
ски, икономически и други невоенни сред-
ства за овладяване на кризата или да се 
пристъпи към подготовка и провеждане на 
военни действия за нейното разрешава-
не. Тези решения се вземат на базата на 
оценка на заплахите и нивото на амбиции-
те на противостоящите сили, а така също 
и на чия страна преобладава подкрепата 
на международното мнение за създалата 
се ситуация. Освен това се определяне 
къде вътрешните условия (политическа 
стабилност, икономическо развитие, един-
ство на нацията, военен потенциал и др.) 
са по-благоприятни. Без тази оценка взе-
тото решение губи своята реалистичност 
и устойчивост.

От чисто военна гледна точка същест-
вуват два основни начина за справяне със 
съществуващата реална заплаха - единият 
е чрез възпиране, а другият е по пътя на 
военен конфликт (война). И двата начина 
се съчетават с невоенните способи за не-
утрализиране на интервенции в системата 
за национална сигурност. Що се касае до 
същността на заплахата то обикновено я 
свързваме със страната (коалицията, съ-
юза) формиращи реална заплаха за нацио-
налните ни интереси и по-точно с намере-
нията, стоящи зад конкретната заплаха.

За осигуряване единство на усилията 

в сложния процес на консултации и плани-
ране, от съществено значение за взетото 
политическо решение е правилното опре-
деляне на политическите цели и желания 
краен политически резултат от планира-
ните действия за разрешаване на конкрет-
ната военнополитическа криза и военен 
конфликт. Тази цел се свързва най-вече 
с резултатите, който трябва да бъдат по-
стигнат от използването на въоръжените 
сили и невоенния компонент на системата 
за отбрана за разрешаване на конкретна-
та военнополитическа криза и военен кон-
фликт. Освен това в процеса на вземане 
на политическо решение се определят и 
мисиите и задачите на въоръжените сили 
и невоенния компонент на системата за 
отбрана за постигане на политическите 
цели.

За коректно и точно определяне на 
мисиите и задачите на въоръжените сили 
е необходимо да се отдели съществено 
внимание: на тяхната подчиненост на по-
литическата воля за неутрализиране на 
заплахата; да са обединени със задачи-
те на невоенните средства използвани за 
разрешаване на противоречията; да са в 
съответствие на военната мощ и цялост-
ния потенциал на страната; да са ясни и 
кратки, защото само в такъв вид могат да 
позволят координация на усилията и сво-
бода в действията.

На базата на избрания вариант за от-
говор на кризата Министерския съвет из-
дава Инициираща директива, с която се 
инициира процеса на военно и невоенно 
планиране за разрешаване на конкрет-
ната военнополитическа криза и военен 
конфликт. Незабавно след нейното изда-
ване се информират политическите и во-
енните структури на НАТО.

През четвъртият етап на процес на 
управление при кризи „Планиране“ се из-
вършва планиране на действията на въ-
оръжените сили и невоенния компонент, 
целящо да определи най-добрия метод 
за изпълнение на определените задачи и 
постигане на набелязаните цели. В резултат 
на това планиране се актуализират същест-
вуващите или се разработват нови планове 
за подготовка и провеждане на операции и 
действия на въоръжените сили и невоенния 
компонент за защита на суверенитета и те-
риториалната цялост на страната.
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Съгласно Националната отбранител-
на стратегия тези операции и действия 
могат да се провеждат самостоятелно, 
съвместно и/или координирано със сили и 
формирования от държави членки на НАТО 
с привличане на целия или на част от със-
тава на националните въоръжени сили, 
след тяхното развръщане.3 Като правило 
съставът на привличаните войски и сили 
зависи от интензивността на военния кон-
фликт. В тази насока всеобхватната оценка 
на геостратегическата обстановка в Югоиз-
точна Европа и широкия Черноморски ре-
гион ни насочва към следните опции за ин-
тензивност на възможен военен конфликт 
с въвличане на страната: ограничен реги-
онален военен конфликт с ниска интен-
зивност; регионален военен конфликт със 
средна интензивност; регионален военен 
конфликт с висока интензивност.

Като правило при ограничен региона-
лен военен конфликт с ниска интензивност 
може да се планират провеждат на нацио-
нални операции и действия на въоръже-
ните сили. В тази насока при регионален 
военен конфликт със средна интензивност 
може да се планира провеждане на нацио-
нални и съюзни операции и действия, а 
при регионален военен конфликт с висо-
ка интензивност във всички случаи ще се 
планира участие на националните въоръ-
жените сили в съюзни операции.

В процеса на планирането се обменя 
постоянно информация с политическите и 
военните структури на НАТО. Освен това 
в него се определят мероприятия за из-
пълнение, фокусирани върху ранното раз-
криване на индикации за по-нататъшната 
ескалация на военнополитическата криза 
и прерастването ù във военен конфликт.

Основните елементи от системата за 
отбрана на страната продължават плано-
вата си дейност като поддържат готовност 
за привеждане в изпълнение на плановете 
си за участие в разрешаване на конкретна-
та военнополитическа криза и евентуален 
военен конфликт.

При усложняване на обстановката и 
нарастване на опасността от ескалиране 
на военнополитическа криза на цялата 
или на част от територията на страната 
с решение на Народното събрание или с 
указ на Президента на републиката може 
да се обяви режим „извънредно положе-

ние”. С решението се определят задачите, 
числеността, срокът за използване и ръко-
водството на формированията от въоръ-
жените сили с цел възпиране и предотвра-
тяване прерастването на военнополитиче-
ската криза във военен конфликт.

След обявяване на режим „извън-
редно положение” може да се проведе 
мобилизация на определени военни фор-
мирования и да се осъществява поетап-
но нарастване готовността на системата 
за отбрана на страната. Развръщат се 
елементи от системата за ръководство 
и управление на отбраната на страната. 
Демонстрира се сила и решителност за 
справяне с военнополитическата криза и 
недопускане прерастването ù във военен 
конфликт. За тази цел самостоятелно или 
координирано със съюзниците, могат да 
се провеждат национални и международ-
ни учения, които се планират и провеждат 
в тясна координация с Щабния елемент за 
интегриране силите на НАТО дислоциран 
в нашата страна.

Изключително важен е моментът, в 
който следва да започне мобилизацията, 
защото ще се налагат промени в нацио-
налното законодателство с цел създа-
ване на условия за нейното провеждане. 
Опитът от обявяване на мобилизация в 
редица страни като Украйна например е 
обезкуражаващ. При обявените три въл-
ни за повикване на запасни, фактическото 
попълване беше съответно 20%,10% и 6%. 
В този случай ще се разчита преди всичко 
на мирновременния състав и постоянния 
резерв на ВС и за демонстриране на сила 
и решителност ще се използват подгот-
вените формирования с висока степен на 
готовност по единен замисъл, осигуряващ 
благоприятно развръщане на следващи 
войски и сили за възпиране на противос-
тоящите сили. 

В министерствата и ведомствата от 
централната администрация се актуали-
зират ведомствените планове за разре-
шаване на военнополитическата криза и 
се уточняват задачите на подчинените им 
структури, в резултат на което същите раз-
работват конкретни планове за участие в 
защитата на суверенитета и териториал-
ната цялост на страната и се предприемат 
действия за непосредствена подготовка 
на тяхното изпълнение.
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В Съвместното командване на силите 
(СКС) стартира процес на формиране на 
Национални съвместни сили (НСС), като 
се приемат готовите за изпълнение на за-
дачи формирования от видовете въоръ-
жени сили, под оперативно командване и 
управление на командващия на СКС. Въз-
можно е част или всички формирования, 
участващи в операции и мисии зад гра-
ница да бъдат изтеглени обратно в стра-
ната. Командванията на видовете въоръ-
жени сили попълват СКС с определените 
способности, формират, подготвят и имат 
готовност да развърнат щабни елементи 
и групи за връзки, както и подходяща сис-
тема за командване и управление.

Паралелно, с изостряне на военнопо-
литическата криза, ръководните органи на 
НАТО, елементите от командната структу-
ра и структурата на силите на Алианса на-
растват готовността, провеждат меропри-
ятия и налагат взаимодействия и връзки 
в интерес на дипломатическо или военно 
решаване на кризата. В този период от 
особена важност е организирането на де-
тайлно взаимодействие по отношение на:

- реда и способите за развръщане на 
Силите за отговор на НАТО на територията 
на страната; 

- мястото, ролята, състава, задачи-
те, взаимодействието и осигуряването на 
щабовете, формированията и отделните 
платформи от националните ВС, които ще 
се интегрират в състава на съюзните сили 
при развръщането им на наша територия;

- разпределение и организиране из-
пълнението на задачите и отговорностите 
като страна домакин и др.

При продължаващо ескалиране на 
военнополитическата криза и идентифи-
циране на реална заплаха за нейното пре-
растване във военен конфликт, с реше-
ние на Народното събрание или с указ на 
Президента на републиката се въвежда 
режим „военно положение“, позволява-
що развръщане по пълна схема на Сис-
темата за ръководство и управление на 
отбраната на страната и провеждане на 
мобилизация на формирования от въоръ-
жените сили и на структурите от невоен-
ния компонент, влизащи в състава на ВС. 
С въвеждането на режим „военно положе-
ние” с указ на Президента на републиката 
се формира Върховното главно командва-

не (ВГК) и неговия щаб, в който се включ-
ват длъжностни лица от Министерството 
на отбраната и от други структури на сис-
темата за отбрана на страната. По нататък  
усилията на ВГК се съсредоточават върху 
минимизиране на негативните влияния, 
чрез прилагане на всеобхватния подход за 
неутрализиране на заплахите за страната.

След всеобхватна оценка на обста-
новката от Щаба на ВГК и взето решение 
от Върховния главнокомандващ се подгот-
вят операции и действия на въоръжените 
сили и невоенния компонент за защита на 
суверенитета и териториалната цялост на 
страната. Едновременно с това се поддър-
жа готовност за приемане и осигуряване 
на формирования от Силите за отговор на 
НАТО, както и интегриране на национални-
те формирования в тези сили.

По указания на Върховния главноко-
мандващ на въоръжените сили Щаба на 
ВГК планира и подготвя провеждането на 
Национална информационна операция с 
цел противодействие на информационни-
те операции на противостоящите сили и 
недопускане завоюване от същите на пре-
възходство в управлението. При необхо-
димост, по решение на ВГК тази операция 
може да се проведе като изпреварваща 
или отговаряща на информационните опе-
рации на противостоящите сили.

По указания на Главнокомандващия 
на въоръжените сили СКС формира НСС 
и подготвя провеждането на Национална 
съвместна операция за защита на сувере-
нитета и териториалната цялост на стра-
ната. Командванията на видовете въоръ-
жени сили формират компонентни команд-
вания и компоненти от подчинените им 
войски и сили за участие в Националната 
съвместна операция.

Резервите и формированията от на-
ционалните ВС на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и силите на ми-
нистерствата и ведомствата от невоенния 
компонент, се подготвят за провеждане на 
операции и действия за: осигуряване раз-
върщането на национални и съюзни съв-
месни сили за провеждане на операции за 
отбрана на страната; охрана и отбрана на 
особено важни обекти на територията на 
страната; борба с десантите, диверсион-
но-разузнавателните и терористични гру-
пи на противостоящите сили; охрана на 
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държавните граници с неучастващите във 
военния конфликт съседни държави; под-
държане, възстановяване и техническо 
прикритие на националната инфраструк-
тура; организиране на военнопленнически 
лагери; поддържане на обществения ред 
и вътрешната сигурност; създаване на 
стратегически резерви за усилване на на-
ционалните и съюзните и съвместни сили; 
осигуряване на граждански ресурси в ин-
терес на отбраната на страната; граждан-
ска отбрана на населението и инфраструк-
турата на страната и други.

При разкриване на непосредстве-
на заплаха за възникване на военен кон-
фликт Върховния главнокомандващ на 
ВС издава Директива за изпълнение и 
се преминава към пети етап на процес на 
управление при кризи „Изпълнение“ в ре-
зултат, на което войските и силите заемат 
зоните си за операции и действия в готов-
ност за предотвратяване на провокативни 
действия, неутрализиране на атаки и отра-
зяване на агресия.

При въоръжено нападение срещу 
страната с решение на Народното събра-
ние или с указ на Президента на републи-
ката се обявява режим „положение на 
война” и започва провеждането на нацио-
нални и/или съюзни операции и действия 
на въоръжените сили за защита на сувере-
нитета и териториалната цялост на стра-
ната. В случай на внезапно въоръжено 
нападение на територията на страната на-
ционалните въоръжени сили предприемат 
всички необходими мерки за отразяване 
на нападението, без да се чака обявяване 
на режим „положение на война”.

В условията на ограничен региона-
лен военен конфликт с ниска интен-
зивност се подготвя и провежда Нацио-
налната съвместна операция с цел от-
брана на част от територията, въздуш-
ното и морските пространства на стра-
ната, които са обект на въздействие от 
чужди войски и сили, а при определени 
условия и от паравоенни (терористични) 
формирования, в които могат да участ-
ват и сепаратистки настроени пред-
ставители на собственото население.

Като цяло тази операция може да включ-
ва водене на операции и тактически действия 
на националните съвместни сили за:

- недопускане проникването по суша 

на чужди войскови и паравоенни (терорис-
тични) формирования;

- неутрализиране на проникналите 
във вътрешността на територията на стра-
ната чужди войскови и паравоенни (теро-
ристични) формирования и поддържащите 
ги местни незаконни въоръжени структури;

- недопускане нарушаването на въз-
душното пространство на страната и пре-
сичане на терористични действия с учас-
тие на въздухоплавателни средства на 
противостоящите сили;

- недопускане стоварването на въз-
душни и морски десанти и терористични 
групи на територията на страната;

- защита на корабоплаването и кон-
трол на морските пространства и др.

В условията на регионален военен 
конфликт със средна интензивност 
се подготвя и провежда Националната 
съвместна операция с цел прикритие и 
отбрана на застрашен участък от дър-
жавната граница, защита на въздушно-
то и морските пространства на страна-
та и създаване на условия за развръщане 
на Съюзни сили за разрешаване на воен-
ния конфликт. В този случай по инициа-
тива на страната, Северноатлантическият 
съвет активира консултации в обхвата на 
член 4 от Вашингтонския договор за пред-
приемане на дипломатически инициативи 
за предотвратяване на конфликта.

По линия на Общата политика за си-
гурност и отбрана на Европейския съюз, се 
определят икономически, търговски и фи-
нансови ограничения за принуждаване на 
противостоящата страна да се откаже от 
ескалиране на напрежението. Като крайна 
мярка Северноатлантическият съвет може 
да развърне превантивно част от Силите 
за отговор на НАТО. Така изпълнението 
на задълженията като страна домакин и 
бързото интегриране на определените на-
ционални сили в съюзните сили ще е от 
ключово значение за бързото спиране на 
военните действия и разрешаване на во-
енния конфликт.

Важните предизвикателства, които 
могат да се откроят при провеждането на 
Национална съвместна операция до акти-
вирането на член 5, са:

- своевременно заемане на зоната на 
операцията, синхронизирано с намерения-
та на съюзния командир за провеждане на 
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операцията на НАТО;
- формиране на компоненти, осигу-

ряващо бързо последващо интегриране в 
съюзните сили;

- осигуряване свободата на придвиж-
ване на войските и силите;

- координиране на взаимодействието 
със силите на невоенния компонент в зо-
ните на съвместната операция и др.4

Изхождайки от факта, че разпалване 
на регионален военен конфликт с ви-
сока интензивност могат да си позволят 
страни с изключително висок военен по-
тенциал и способности, можем да напра-
вим извода, че той задължително ще се 
осъществи в условията на активиран член 
5 от Вашингтонския договор с провежда-
не на съюзни операции и действия. Ето 
защо при събития в даден регион, които са 
предпоставка за заплаха на територия на 
страна-член на НАТО, Алианса ще прила-
га политически и дипломатически мерки за 
понижаване на напрежението и деескала-
ция на кризата. Ако тези мерки се окажат 
неефективни, Северноатлантическия съ-
вет (NAC) ще вземе решение за използва-
нето на военна сила в резултата на искане 
от страната домакин или по препоръка на 
Военния комитет (МС)  на НАТО. 

Ако NAC вземе решение за военна на-
меса АСО ръководи на стратегическо ниво 
подготовката  и провеждането на Съюзна 
съвместна операция. На оперативно ниво 
командването и управлението на тази опе-
рация се осъществява от назначения за 
тази цел командващ и щаб от едно от под-
чинените на АСО Съвместни командвания 
на силите (JFC) на НАТО. Под ръковод-
ството на NAC и в координация със стра-
ните-членки,  Върховния главнокоманд-
ващ на съюзните сили в Европа (SACEUR) 
ще подготви стратегическото развръщане 
в зона на съвместните операции с цел под-
крепа на невоенните усилия за разреша-
ване на кризата. 

Съюзната съвместна операция се 
подготвя и провежда за отбрана на те-
риторията, въздушното и морските прос-
транства на страна член на НАТО.  Нацио-
налните въоръжени сили участват в тази 
операция съгласно предварително опре-
делените им отговорности и след провеж-
дане на частично или пълно развръщане. 
Целта на съюзната съвместна операции 

и действия е разрешаване на кризата или 
предотвратяване на заплахата за сигур-
ността на страната при използването на 
военна сила в зависимост от степента на 
заплахата. 

Като правило съюзната съвместна 
операция се провежда в шест фази, кои-
то може до известна степен да се препо-
криват. При положение, че напрежението 
деескалира и разрешаването на кризата e 
възможно да се постигне без провеждане-
то на всичките шест фази може да се пре-
мине направо на заключителната фаза. 5

ФАЗА 1 – Предупреждение и акти-
вация 

Предназначението на тази фаза е да 
се демонстрира решимостта и единство-
то на Алианса на ранен етап на кризата. 
Целта е да се вземе решение за оотговор 
на кризата и да се формират необходими-
те за това сили. Изпълнението на Фаза 1 
започва с решение на NAC за извършване 
на стратегическа оценка и разработване 
на варианти за военен отговор, базира-
но на оценка и анализ на разузнавателна 
информация и наличие на индикатори, 
недвусмислено показващи, че кризата е 
ескалирала до степен, непозволяваща 
разрешаването ù без използване на воен-
ни средства. 

Фаза 1 приключва с утвърждаване-
то от NAC на Директива за изпълнение в 
която се указва реда за активиране и раз-
връщане на силите и се заповядва денят 
G, който съвпада с датата на издаване на 
Активиращата директива за първата акти-
вирана войскова единица.  Продължител-
ността на Фаза 1 ще варира в зависимост 
от развитието на кризата и времето на из-
даване на тази директива, с което опера-
цията навлиза във Фаза 2.  

ФАЗА 2 – Предотвратяване на кон-
фликта 

Предназначението на тази фаза е 
по-нататъшно демонстриране на реши-
мостта и единството на Алианса за пре-
дотвратяване на конфликта и предотвра-
тяване на ескалацията на кризата на въз-
можно най-ранен етап.  Целта е развръща-
не на многонационални съвместни сили 
на територията на страната-домакин на 
възможно най-ранен етап. 

Изпълнението на Фаза 2 започва с 
издаването на Директива за изпълнение, 
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последвана от развръщането на съюзни 
сили и в зависимост от развитието на кри-
зата може да се проведе в периода от G 
до G+19.

 Фаза 2 може да завърши по всяко 
време при наличие на резултат от демон-
стрирането на сила, водещ до намаляване 
на напрежението и преодоляване на кри-
зата, при което се преминава направо на 
заключителната фаза. В случай на по-на-
татъшно ескалиране на кризата може да 
се пристъпи към развръщане на допъл-
нителни сили и средства на НАТО, с което 
операцията навлиза във Фаза 3.  

ФАЗА 3 - Разрешаване на кризата 
Предназначението на тази фаза е 

разрешаване на кризата на ранен етап. 
Целта е да се повлияе на развитието на 
кризата, чрез развръщането на допълни-
телни сили  и средства на НАТО за нейно-
то разрешаване.  

Изпълнението на Фаза 3 започва с 
указания от NAC към SACEUR за развръ-
щането на допълнителни съюзни сили и в 
зависимост от развитието на кризата може 
да се проведе в периода от G+20 до G+89.

Тази фаза може да завърши с преус-
тановяване на агресивните действия сре-
щу страната домакин или с нарушаването 
на нейната държавна граница, с което опе-
рацията навлиза във Фаза 4.  

ФАЗА 4 - Отбрана 
Предназначението на тази фаза е за-

щита на суверенитета и териториалната 
цялост на страната - домакин. Целта е да 
се отрази агресията, да се възстанови те-
риториалната цялост на страната - дома-
кин и да не се допусне постигането на стра-
тегическите и политическите цели от проти-
востоящи сили с провеждането на съюзна 
съвместна отбранителна операция.

 Изпълнението на Фаза 4 започва с 
началото на агресията  на противосто-
ящи сили и в зависимост от развитието на 
кризата може да се проведе в периода от 
G+90 до G+120. Тази продължителност от 
120 денонощия трябва да осигурява при-
емане, формиране и използване на Много-
националните съвместни оперативни сили 
(CJTF) за гарантиране (възстановяване) 

териториалната цялост на страната - до-
макин, с което операцията навлиза във 
Фаза 5.  

ФАЗА 5 – Деескалация (понижаване 
на напрежението) 

Предназначението на тази фаза е по-
етапното прилагане на мерки за снижаване 
на напрежението и създаване на условия 
за политическо разрешение на кризите. По-
степенно се намалява степента на готов-
ност на силите с цел поетапно изтегляне. 
Фазата започва със завършването на пре-
дишна фаза на операцията и завършва с 
готовността на силите на НАТО за изтегля-
не, с което операцията навлиза във Фаза 6.  

ФАЗА 6 – Изтегляне
Предназначението на тази фаза е 

провеждането на поетапно стратегическо 
изтегляне на силите на НАТО. Тази фаза 
започва с получаване на разрешение от 
NAC за изтеглянето и завършва със завръ-
щането на силите техните пунктове за по-
стоянна дислокация.

След успешното провеждане на на-
ционална или съюзна операция за раз-
решаване на военнополитическа криза и 
военен конфликт се преминава към шести 
етап на процес на управление при кризи 
- „Преход”, при които войските и силите 
участват в мероприятия за деескалиране 
на кризата и преодоляване на последстви-
ята, а след това се изтеглят в пунктовете 
за постоянна дислокация и преминават на 
подчинение на своите командири.

В заключение може да се посочи, че 
проблемите за използването на въоръже-
ните сили и невоенния компонент на сис-
темата за отбрана на страната за разре-
шаване на военнополитически кризи и во-
енни конфликти са сложни и разнообразни 
по съдържание, мащаби и характер. Ус-
пешното им решаване е в тясна зависи-
мост от икономическите ресурси на стра-
ната, от мирновременното им планиране и 
разпределение, както и от ефективен кон-
трол по тяхното изпълнение. Всичко това 
в голяма степен зависи от уменията на по-
литическото и военно ръководство, както 
да организира, така и настойчиво да пре-
следва постигането на поставените цели.

1 Programata za razvitie otbranitelnite sposobnosti na vaorazhenite sili na Republika Balgaria 2020, obn. DV. br. 93 
ot 1 dekemvri 2015.
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2 Doktrina na vaorazhenite sili na Republika Balgaria, MO, Sofiya, 2012.
3 Natsionalna otbranitelna strategiya na Republika Balgaria, prieta s reshenie na MS № 283 ot 18 april 2016.
4 Struktura i sastav na Natsionalnite savmestni sili. Formirane i izpolzvaneto im v misiya „Otbrana”, SKS, Sofia, 2015.
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Частните военни компании  
и компаниите за сигурност  
в съвременните конфликти

Професор двн Георги Бахчеванов

Резюме: Светът се променя, променят се, като същността на въоръжените конфликти, 
така и методите за водене на военни действия.  Глобализацията разруши монопола на 
държавата върху легитимното насилие и една от причините за появяването на съвременните 
предизвикателства: политически тероризъм, хибридни войни и проблемите при урегулиране 
на конфликтите.  Съвременните събития трудно се вписват в теориите на Карл фон Клаузевиц 
за войната или Макс Вебер за държавата. 
Ключови думи: въоръжен конфликт, суверенитет, частни армии

Private Military Companies and Security Companies in Modern Conflicts

prof. Georgi Vasilev Bahchevanov, DSc.

Abstract: The world is changing, changing as the nature of armed conflict and methods of 
warfare. Globalization break state monopoly on legitimate violence and one of the reasons for the 
emergence of modern challenges: political terrorism, hybrid wars and problems in settlement of 
conflicts. Contemporary events are difficult to fit into the theories of Carl von Clausewitz on war or 
Max Weber on country.
Key words: armed conflict, sovereignty, private armies

С 
ветът се променя, променят се, 
като същността на въоръжените 
конфликти, така и методите за во-

дене на военни действия.  Глобализация-
та разруши монопола на държавата върху 
легитимното насилие и една от причините 
за появяването на съвременните предиз-
викателства: политически тероризъм, 
хибридни войни и проблемите при урегу-
лиране на конфликтите1.  Съвременните 
събития трудно се вписват в теориите на 
Карл фон Клаузевиц за войната или Макс 
Вебер за държавата.   На картата на света 
се появяват територии в които липсва дър-
жавна власт. Някои изследователи пред-
полагат, че много „пропаднали“ държави 
в Азия и Африка не могат да управляват 

правото си на съвременното разбиране 
за суверенитет. Способността и възмож-
ността на обществото и на създаваните от 
него държавни институции самостоятелно 
да решават въпросите на държавното ус-
тройство, да провеждат независима външ-
на и вътрешна политика в интерес на ли-
чността и обществото. Наблюдаваме два 
паралелни процеса, от една страната дър-
жавата и обществото  губят  контрол върху 
инструментите за легитимно насилие, а от 
друга фрагментация на тези инструменти. 
Загубата на способност да контролираш 
територии, да събираш данъци и други 
водят до проблеми с бюджета, а от там и 
до разходите за сигурност. Допълнителни 
катализатори са корупцията, установява-
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нето на еднолична власт, сепаратистки 
настроения и т.н.  На практика несъстоя-
телността на държавата се съпровожда с 
ръст на приватизация на насилието. 

Появяването на професионалните 
частни армии и техният достъп до оръжия 
подкопава „традиционния държавен моно-
пол за използване на сила и ускорява въз-
никването на една нова епоха“2, твърди 
Шон Макфейт. 

Основната характеристика на съвре-
менните въоръжени конфликти е тяхната 
сравнително ниска интензивност.  Съвре-
менните военни операции се провеждат от 
малки, мобилни, диверсионни групи.  В тях 
участват пет типа военни формирования: 
регулярни въоръжени сили или остатъци 
от тях; военизирани групи; отряди за само-
отбрана; чужди наемници и чуждестранни 
регулярни въоръжени сили  под егидата на 
легитимна международна организация. 

Частните военни компании и компани-
ите за сигурност са политически неутрал-
ни, много добре подготвени, по евтини. 
Загубите не генерират възмущение и ан-
тивоенни настроения. Наемниците знаят 
какво ги очаква. В Ирак MPRI3 губят около 
800 души, но това остава незабелязано от 
световната общност. 

Сключването на контракт може да 
стане навсякъде по света. Особено цен-
ни са офицерите с боен опит. Наемници-
те са професионалисти, които нямат за-
дръжки. Те могат да охраняват, жертвай-
ки живота си. но могат и да убиват, без да 
оставят следи. 

Съществуват два източника за про-
гресивно развитие на индустрията за 
сигурност. Първо, появата на частните 
услуги за сигурност е в резултат на при-
ватизацията на социалните и икономиче-
ски дейности, извършени в много по-рани 
състояния на развитието на общество-
то. Краят на Студената война доведе до 
мащабна демобилизация на въоръже-
ните сили. Между 1987 и 1996 г. броят 
на персонала във въоръжените сили на 
света са намалели с няколко милиона. 
Например в Русия, след разпадането на 
СССР, остават приблизително 3 мили-
она военнослужещи (1992 г. - 2 880 000).  
За 10 години намалението е наполо-
вина (2002 – 1 340 000).  През 2013 г. 
техния брой вече е 766 055. По-малък во-

енен контингент, означава по-малко шан-
сове за растеж в кариерата, което е до-
пълнителен фактор за уволнението на го-
ляма част от личния състав на регулярни-
те въоръжени сили. Въпреки това, много 
бивши военни продължават да използват 
знания, уменията и способности придоби-
ти  по време на службата си в редовните 
въоръжени сили.

На второ място, трябва да се признае, 
че набирането на войници или друг персо-
нал, свързан със сигурността, е икономи-
ческа сделка. Условията, които влияят на 
търсенето и предлагането, са в основата 
на всеки анализ на набирането, обучение-
то и използването на хора в индустрията за 
сигурност. Като пример можем да посочим 
приблизителни изисквания на частните во-
енни компании и компаниите за сигурност 
към наемниците:  възраст от 20 до 44 го-
дини; физически и психически здрави; на-
личие на военен опит минимум пет години; 
участие поне в два  въоръжени конфликта; 
отлично боравене със стрелково оръжие. 
Добрата езикова подготовка, владеенето 
на местен език и умения за скачане с пара-
шут са предимства. 

Възходът на частната военна про-
мишленост е отражение на промяната 
в глобалната стратегическа среда в на-
чалото на двадесет и първи век. Можем 
да посочим съвместното влияние на три 
събития от онова време:  краят на Студе-
ната война (и срива на пазара на ценни 
книжа); преобразуването на природата на 
войната и способите за водене на военни 
действия; възходът на непоносимост към 
човешките загуби в големите индустриа-
лизирани страни. 

Съвременните частни военни компа-
нии и компании за сигурност са продукт 
на еволюцията на съществуващи частни 
участници във въоръжените конфликти. 
Въпреки това, те имат някои значителни 
разлики. Най-важното е съвременната 
корпоративна формата на частните воен-
ни компании и компаниите за сигурност. 
Те са йерархично организирани, правно 
учредени и регистрирани фирми, които от-
крито се конкурират на международния па-
зар. Те са свързани с външни финансови 
холдинги и наемат служителите си много 
по-ефективно, отколкото техните пред-
шественици. Осигуряват по-широк спек-
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тър от военни услуги, за по-широк кръг от 
клиенти. В допълнение, частните военни 
компании и компаниите за сигурност чес-
то са склонни да се откажат да обслужват 
клиенти, които са подложени на осъжда-
не от международната общност, тъй като 
това може да повлияе неблагоприятно на 
тяхната дългосрочна дейност. 

Свидетели сме на странно явление – 
държавите не воюват помежду си в офи-
циално обявена война, но хаосът в между-
народните отношения се увеличава. На-
раства насилието и беззаконието, както и 
въоръжените конфликти, в които участват 
ислямски терористи, латиноамерикански 
наркобанди, сомалийски пирати, частни 
охранителни компании. Приватизацията 
на войната тече с пълна сила, увеличава 
се броят на частните фирми (повече от 
700), те вече действат в 110 държави, имат 
5 милиона служители и развиват бизнес с 
годишен оборот от 240 милиарда долара4.

Най – големи приходи генерират част-
ните армии при осъществяване на логис-
тичното осигуряване. За първите шест 
години от войната в Ирак САЩ изразход-
ват  138 милиарда долара. От тази сума 
10 частни армии получават 69 милиарда 
долара. Охрана на стратегически обекти, 
снабдяване и транспорт, екскорт и раз-
миниране са дейностите извършвани от 
частните военни компании и компаниите 
за сигурност. Като правило на контактори-
те (служителите в частните компании) се 
разрешава да използват оръжие в крайни 
случаи само за самозащита. 

През 1997 година е поставено начало-
то на легализация на дейността на частни-
те военни компании и компаниите за сигур-
ност в САЩ и Великобритания. През 2002 
в САЩ се появяват  правила за поведение 
на не държавните военни формирования. 
В министерството на отбраната на САЩ 
има отдел с отговорност частните армии. 
В Националния университет по отбрана-
та  има катедра „Частни армии”. Във Вели-
кобритания има частна агенция за морска 
безопасност. Същата обединява усилията 
на компании за морски транспорт, застра-
хователни компании и  охранителни фирми. 
Компанията успешно защитава корабопла-
ването в невралгични точки по света. 

Както казахме по-горе  загубите в 
частните армии не генерират възмущение 

и антивоенни настроения. Наемниците 
знаят какво ги очаква. По данни на офи-
циален доклад на Изследователския цен-
тър към Конгреса на САЩ, през март 2011 г.  
в Ирак е имало около 10 000 частни воен-
ни наемници, от тях само 1 000 са амери-
канци. В Афганистан от 19 000 наемници 
около 300 са американци. Останалите са 
или т.нар. “граждани от трети страни”, или 
иракчани и афганистанци, наети от част-
ните военни компании. Нивото на загуби-
те сред сътрудниците на частните военни 
компании е почти равно на нивото на загу-
би от страна на официалните военни.

Става дума не само за наемници на 
Министерството на отбраната на САЩ. 
Съществуват наети военни и от страна на 
Държавния Департамент, организациите 
USAID, ООН, различни европейски орга-
низации и южноафрикански компании, но 
числото им е в пъти по-малко и несъпоста-
вимо от главния работодател – Министер-
ството на отбраната на САЩ.

Съгласно отчета на Министерството 
на отбраната на САЩ, общото число на во-
енните наемници за последните изминали 
месеци от 2012 година е било 136 901 чо-
века. От тях в Ирак – 7 336, в Афганистан 
– 113 736, в други части на света – 15 829. 
Цифрите включват както граждански, така 
и военни наемници. В публикуван през 
2012 година доклад на специалния генера-
лен инспекторат по въпросите за възста-
новяване икономиката на Ирак, от 1 май 
2003 г. до 31 август 2010 г. в тази страна 
са загинали 719 граждански наемници: 318 
американци, 271 иракчани, 111 граждани 
на други страни и 19 човека от неизвестна 
националност. По данни на посолството 
на САЩ в Кабул, през 2011 г. в Афганистан 
са загинали не по-малко от 430 граждан-
ски наемници. От сайта на американските 
граждански наемници American contractors 
in Iraq е видно, че са загинали общо 3 066 
човека, а са направени 83 000 застраховки 
живот5.

Един от големите проблеми свързани 
с правната регламентация на използване-
то на наемници от международните воен-
ни компании и компаниите за сигурност е 
разработването  на  международни  нор-
ми,  които  да  установят  задължителни  
минимални  стандарти относно частната 
индустрия за сигурност. На практика съ-
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ществува тънка граница между наетите 
служители в тези компании и наемниците 
във въоръжени конфликти и вътрешни раз-
мирици. 

В  международното  право  наемникът  
се  разглежда  като  нелегитимен  участник  
във въоръжения конфликт, а като такъв 
същият не може да се ползва от статута на 
комбатант (лице от състава на въоръжени-
те сили, вземащо непосредствено участие 
в международен въоръжен конфликт и в 
това си качество  притежаващо специален 
юридически статут) или военнопленник6. 
Легална  дефиниция  за  наемници  е  въ-
ведена  през  1977  г.  с  приемането  на  
Първия  допълнителен  протокол  към  Же-
невските  конвенции  относно защитата на 
жертвите на международни   въоръжени   
конфликти.   Разширяване на обхвата на 
дефиницията за наемници имаме в Кон-
венцията  за  борба  с  вербуването,  из-
ползването,  финансирането  и обучаване-
то на наемници е приета на  72-рата  сесия  
на  Общото  събрание на ООН през 1989 г.  
Конвенцията не защитава контакторите. 

В  този  контекст  се  поставя  въпро-
сът  за  връзката  между  наемничеството 
и частните военни компании  и  необходи-
мостта  от  създаване на международна 
правна рамка. Нейната  цел  е,  изхождай-
ки  от  концепцията за противоправност 
на наемничеството,  да  бъдат  създаде-
ни минимални международни стандарти 
за  регулиране  от  държавите  членки  на  
дейността  на  частните  военни  компании/
компании  за  сигурност  и  техните слу-
жители, както и да бъде създаден  между-
народен  мониторингов механизъм. Тази  
правна  рамка  е  релевантна  към  сис-
темата  и  реда  на  международния ред и 
сигурност през ХХ век – когато държава-
та е единственият  субект,  оправомощен  
да  осъществява  вътрешния  ред,  както  
и  сигурност и отбраната на страната при 
агресия. Съществуват правоотношения 
държава – наемник.

С навлизането на концепцията за при-
ватизиране на сигурността и преотстъпва-
не на определени дейности на  частни  су-
бекти,  в  правоотношението държава – на-
емник се въвлича и  трети  субект  –  частно  
юридическо лице, което по силата на дого-
вор с държавата осъществява дейности в 
областта на сигурността. В този контекст 

се поставя въпросът  за  необходимост  от  
дефиниране  в  международното  право  на  
частните  военни  и  компании  за  сигур-
ност  и  създаване  на  минимални  прав-
ни  стандарти,  с  които  да  се  регулират. 
За разлика от наемничеството частните 
военни компании не са  противоправни,  а  
функционират въз основа на действащото 
вътрешно законодателство на държавите, 
в които са учредени.

През 2005 г. с Резолюция 2005/2 към 
Върховния представител на ООН по пра-
вата на човека е създадена работна  група  
относно  използването  на  наемници  като  
средство  за  нарушаване правата на чове-
ка и за погазване  правото  на  народите  на  
самоопределение,  която  изготвя  проект  
на  Конвенция относно частните военни 
компании  и  компании  за  сигурност.  

Проектът  предвижда  широка  дефи-
ниция за частни военни и компании за си-
гурност, която да бъде съобразена  с  из-
искванията  на  вътрешното  търговско  за-
конодателство,  но  поставя  ограничения  
по  предмета  на  делегиране  или  аутсор-
сване  от страна на държавата към частни-
те субекти.  За  разлика  от  нормативната  
уредба  на  наемничеството  се  предвижда  
създаване  на  мониторингов  механизъм:  
Комитет  по  регулиране,  наблюдение  и  
мониторинг  на  частните компании, към 
който да се поддържа международен ре-
гистър на частните  военни  и  компании  за  
сигурност. Предвидена е забраната да се 
преотстъпват на частни субекти функции,  
произтичащи  от  принципа  за държавен 
монопол върху легитимното използване 
на сила, като пряко участие във военни 
действия, лишаване от свобода, шпиони-
ране, разузнаване и законотворчество. Из-
брояването не е изчерпателно и се дава 
възможност всяка държава да прецени  
този  обхват  в  съответствие  с вътрешно-
то си законодателство.

Като  опит  за  противодействие на 
отслабването на държавната мощ и раз-
виването на зависимост при използва-
нето  на  международни  частни  воен-
ни компании и компании за сигурност  в  
проекта  на  Конвенцията  се предвижда  
забрана  за  приватизиране  и аутсорсва-
не на определени функции на държава-
та, съвместими с принципа за държавен 
монопол над легитимното използване на 
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сила7. Според д-р Миндова тези функции 
отново не са изчерпателно изброени, но  
изрично  са  посочени  основните: пря-
ко  участие  във  военни  действия, воде-
не  на  война  и/или  военни  операции, 
лишаване от свобода, правотворчество,    
шпиониране,    разузнаване, трансфер  
на  информация  с  военно  и полицейско  
предназначение  или  отнасяща  се  до  
сигурността,  употреба  и други дейнос-
ти, свързани с оръжия за  масово  унищо-
жение,  полицейски правомощия,  особе-
но  правомощия  за  арест и задържане, 
включително провеждане на разпит на 
задържан, как-то и други функции, които 
държавата смята като такива. По смисъ-
ла на проекта за Конвеция международ-
ните частни военни компании и компании 
за сигурност се дефинират като  корпо-
ративни  субекти,  които предоставят  
възмездно  военни  услуги  и/или  услуги  
в  сферата  на  сигурността посредством 
физически и/или юридически лица. 

Дефинирането на военни услуги не 
е  изчерпателно,  предоставена  е  въз-
можност за включването на всяка услуга, 
свързана с изрично посочените в опреде-
лението.  Под  военни  услуги  се  визи-
рат  специализирани  услуги,  свързани с 
военни действия: стратегическо  плани-
ране,  разузнаване,  предварително раз-
следване, въздушно, морско, сухопътно  
разузнаване,  различни  видове  летател-
ни  операции,  включително  безпилотни,  
спътниково  проследяване,  различни  ви-
дове  пренос  на  информация с военно 
предназначение, оказване на материална 
и техническа помощ на въоръжените сили 
и други, свързани с това, дейности.  Услу-
гите в областта на сигурността  се  опре-
делят  като  въоръжена охрана или защита 
на сгради, съоръжения, имущество и лица, 
трансфер на информация  с  полицейско  
предназначение  или  свързана  със  си-
гурността, разработване  и  въвеждане  на  
мерки  за информационна сигурност и дру-
ги, свързани с това, дейности.

Големият  проблем,  който  се  поставя  
на  дневен  ред  и  предстои  да намери 
решение преди всичко във вътрешното за-
конодателство, е свързан с отговорността 
на държавата спрямо частните компании. 
Тази отговорност  обхваща  легитимнос-
тта  на частните компании, регистрирани 

на нейна територия, независимо дали са 
сключили, или не договор за предоставя-
не на услуги. На следващо място държа-
вата  трябва  да  гарантира,  че  частните 
компании, с които сключва договор за пре-
доставяне на услуги, са обучени и спазват 
нормите на международното  хуманитарно  
право  и  правата на човека.

Нарастващото използване на частни 
военни компании и компании за сигурност 
е неизбежна. Това ще доведе до доста 
сериозни последици (както положителни, 
така и отрицателни) за глобалната систе-
ма на сигурност.

 С нарастване на индустрията за си-
гурност се разкриват възможности пред 
основните актьори в системата за меж-
дународната сигурност  да се възползват 
от много голям спектър на услуги; от от-
делни командоси до много целеви бойни 
платформи: самолети, кораби и др. Просто 
трябва да се наеме съответната компания.

Частните военни компании и компа-
ниите за сигурност могат да бъдат използ-
вани както за отстояване на националните 
интереси, така и срещу тези интереси. На 
практика приватизацията на насилието 
може да усилва едни сигурността на едни 
актьори да отслабва други.

В конфликтна среда, където военната 
сила не принадлежи само на суверенните 
държави, старите понятия, като например 
концепцията за „баланс на силите“, губят 
своята аналитична стойност. Частната во-
енна промишленост е извън контрола на 
всяко едно състояние. Нейното съществу-
ване усложнява определянето на баланса 
на силите, особено в регионалните кон-
фликти. Оценката на военните противници 
винаги е било предизвикателство. Като се 
има предвид наличието на частни военни 
компании на свободния пазар, броят на 
възможностите става много по-трудно за 
прогнозиране.

Свидетели сме, как частните воен-
ни компании и компании за сигурност за-
почват да играят важна роля, както във 
вътрешната така и във външната среда 
на несигурност. Като цяло, този процес е 
свързан не само с растежа на тази индус-
трия, но също така и с кризата на тради-
ционните „национални армии“. Гъвкавост-
та и приспособеността на съществуваща-
та политическа система позволява частни 
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военни фирми с няколко милиарда долара 
капитал ефективно да лобират за техните 
интереси, както в законодателната и из-
пълнителната власт. Посочените по-горе 

1 Mary Caldor. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. London, 2012.
2 Sean McFate. The Modern Mercenary: Private Armies and What they Mean for World Order. (Savremenniyat 
naemnik: chastnite armii i tyahnoto znachenie za svetovniya red). OXFORD university press. New York. 2014. 
3 Military Professional Resources Inc.  Chastna voenna kompaniya osnovana prez 1987 god. Kompaniyata e  globalen 
dostavchik na chastni voenni uslugi. Sashtata predlaga shiroka gama ot profesionalni uslugi za publichni i chastni klienti, 
nay-veche na Ministerstvo na otbranata, na Darzhavniya departament, Ministerstvoto na pravosadieto,  Ministerstvoto 
na vatreshnata sigurnost na SASHT, prilagashtite na zakona organizatsii, chuzhdi pravitelstva, darzhavni agentsii i 
targovski predpriyatiya. 
4 Valeri Tsenkov. Privatizatsiya na voynata. http://a-specto.bg/privatizatsiyata-na-voynata/
5 Voennite gastarbayteri ili privatizatsiya na voynata. https://worldtodaybg.com/
6 Irina Mindova. Naemnitsite vav vaorazhenite konflikti – razvitie v mezhdunarodnata pravna reglamentatsiya. S., 
Voenen zhurnal 2014/4.
7 Irina Mindova. Pravni problemi, porodeni ot privatiziraneto na sigurnostta. S., Voenen zhurnal, 1/2015.

тенденции дават възможност да се пред-
положи, че частните корпорации са започ-
нали дългосрочен проект за приватизация 
на сигурността.
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Адаптиране на невоенния 
компонент на системата за отбрана 

на страната в новата среда  
на сигурност
Доцент д-р Георги Гоцев 

Резюме: В доклада са разгледани основни въпроси, свързани с изграждането на съвре-
менните отбранителните способности на невоенния компонент на системата за отбрана и 
по-специално на тази част от него, която се включва във военновременния състав на въоръ-
жените сили. Предвид на новите хибридни заплахи за националната сигурност е обоснована 
необходимостта от разширяване на спектъра от задачи, които въоръжените сили да 
изпълняват при военнополитически кризи.
Ключови думи: система за сигурност и отбрана, невоенни структури на въоръжените сили, 
отбранителни способности

The Non-Military Component Adopting into the New Security 
Environment 
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Abstract: This paper presents major issues linked to the development of non-military component 
contemporary capabilities as a part from the defence system, especially this part of the component 
concerning the wartime period. In the context of new hybrid threats stand in front of the national 
security, the necessity of extending the range of military forces employment during the political-
military crises has been proven.
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П 
рез последните години средата на 
сигурност запазва сложния си ха-
рактер, с тенденция към влошава-

не. Задълбочаването на съществуващите 
конфликти и появата на нови такива оказ-
ва съществено влияние и върху про-веж-
даната от Република България политика. 
Пряко въздействие върху нейната нацио-
нална сигурност оказва обстановката в 
Близкия изток, Северна Африка, в Украйна 
и другите страни от Черноморския реги-
он. Протичащите там процеси недвусмис-

лено показват, че нарастващите военни 
способности на отделни страни, съчетани 
с политически, дипломатически и инфор-
мационни способ-ности, могат да имат 
дестабилизиращ ефект за сигурността на 
други страни и стабилността на цели ре-
гиони. Безспорно умелото и координира-
но използване на военни и невоенни спо-
собности, съчетани със съдействието на 
местното население, в стратегически план 
променя съществено правилата за водене 
на съвременната война.
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Експертите в НАТО и ЕС дефинират 
подобни действия като хибридна заплаха, 
която следва да се разбира като използ-
ване на стратегия, основаваща се на ком-
плексна, адаптивна и често силно интегри-
рана комбинация от използвани конвен-
ционални и неконвенционални средства за 
въздействие. Тези действия се осъществя-
ват в целия спектър от инструменти на на-
ционалната мощ и са насочени към деста-
билизиране на опонента, основно органите 
му за държавно ръководство, чрез различ-
ни по вид и характер подривни тактики.

Цялостният анализ и оценка на хибри-
дните заплахи показва, че най-често ата-
куващата страна ще използва специфичен 
модел на хибридно въздействие, който ще 
бъде уникален спрямо всяка държава и ще 
предполага адекватен, съобразен с нея от-
говор. Важно условие за успеха на противо-
действието е прилагането на всеобхватния 
подход както на национално, така и на съ-
юзно ниво. На първо място е необходимо 
всяка една държава да провежда собстве-
на национална политика, основаваща се на 
съществуващите национални проблеми и 
провеждане на мерки за тяхното решаване. 
Обществата, които са добре интегрирани 
и успешно управлявани, са изключително 
устойчиви на подобни заплахи. На второ 
място, в съюзен формат е необходимо да 
се вземат общи мерки за подготовка, въз-
пиране, защита и възстановяване.

Имайки предвид разглежданите в 
НАТО и ЕС дейности за противодействие 
на хибридните заплахи, може да се опре-
дели, че националната стратегия за за-
щита от такъв тип заплахи следва да об-
хваща три основни елемента. Първият 
е формулиране на проблема и включва 
определяне на източника, същността и 
природата на заплахата, какви са цели-
те на противостоящата страна и къде са 
нейните слаби места. Вторият елемент 
е определяне на обща политика за спра-
вяне с предизвикателството и включва по-
литиките за повишаване на устойчивостта 
на обществото и на държавата срещу хи-
бридни заплахи чрез прилагане на пакет 
от съвместни и синхронизирани действия 
в дипломатическата, икономическата, ин-
формационната и военната сфера. Трети-
ят елемент е провеждане на комплекс от 
взаимосвързани действия за защита. 

За противодействие на хибридните 
заплахи българската държава следва да 
набележи мерки за преодоляване на ус-
тановените съществуващи слабости в на-
ционалната сигурност. Водеща за това е 
ролята на правителството, където провеж-
дането на действия за противодействие на 
хибридните заплахи следва да отчита на-
ционалните интереси на фона на същест-
вуващите международни отношения. Като 
цяло синхронизираните държавни дейст-
вия за противодействие на тези заплахи 
е необходимо да включват като минимум 
мерки за подготовка на страната, за възпи-
ране и за защита.

Целите на отбранителната политика 
на Република България, наред със създа-
ването на благоприятна среда за гаранти-
ране на националната сигурност, са насо-
чени към изграждане и поддържане на мо-
дерна и ефективна система за отбрана на 
страната със способности, съответстващи 
на националните интереси, динамичната 
среда на сигурност и на наличните ресур-
си. Тя трябва да е в състояние да осигуря-
ва както успешно самостоятелно функцио-
ниране, така и оперативна съвместимост 
на националните институции с тези на 
НАТО и Европейския съюз при отбрана на 
страната в колективен формат.

Системата за отбрана, като част от 
системата за национална сигурност, се 
организира чрез взаимносвързани поли-
тически, икономически, военни, социал-
ни и други дейности с цел подготовка и 
осъществяване на въоръжена защита на 
териториалната цялост и независимост-
та на страната в условия на военнополи-
тически кризи и във военно време. Както 
е известно от ръководните документи по 
отбраната на страната, тя „включва орга-
ните за ръководство, командване и упра-
вление, въоръжените сили, съответната 
инфраструктура, силите и средствата на 
министерствата и ведомствата от цен-
тралната администрация, териториална-
та администрация, органите на местното 
самоуправление, търговските дружества, 
държавните предприятия, организациите 
и гражданите” [1], при единно ръководство 
и управление.

Основа на системата за отбрана на 
страната са въоръжените сили на Репу-
блика България. Силите на държавните 
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органи, в това число и структурите от сис-
темата за защита на националната сигур-
ност, органите на местното самоуправле-
ние и на местната администрация ги под-
помагат, осигуряват и допълват по единен 
замисъл при подготовката и осъществя-
ването на отбраната. Ето защо в широкия 
смисъл на думата обикновено говорим за 
военен и невоенен компонент на система-
та за отбраната.

Безспорно ролята на въоръжените 
сили в противодействието на хибридни-
те заплахи е водеща. Изграждането на 
съвременни, многофункционални и спо-
собни сили, притежаващи оперативни 
възможности да противоборстват на въ-
оръжено насилие, независимо от неговия 
произход, води до нарастване на общите 
национални способности за защита на си-
гурността на страната. Сега въпросът е 
как българските въоръжени сили да при-
добият способности, адекватни на съвре-
менните хибридни заплахи, и да увеличат 
относителния си принос в защитата на на-
ционалната сигурност.

Известно е, че „въоръжените сили 
на Република България са създадени от 
държавата военни и специализирани фор-
мирования, подчинени на специфична ор-
ганизация и ред на функциониране, които 
притежават и прилагат военни и специал-
ни средства за действие за осигуряване 
целите на отбраната” [2]. В закона ясно е 
определен мирновременния състав на въ-
оръжените сили, като се допуска във во-
енно време в състава им да се включват и 
структури от другите сили от системата за 
национална сигурност на Република Бъл-
гария при условия и по ред, определени с 
акт на Министерския съвет. По същество 
както при системата за отбрана на стра-
ната, така и при нейните въоръжени сили 
можем да говорим за военен и за невоенен 
компонент.

В състава на невоенния компонент 
на системата за отбрана на страната се 
включват силите на всички държавни ор-
гани с възложени военновременни зада-
чи, освен тези от военните формирования 
на въоръжените сили. Основен елемент 
на невоенния компонент на системата са 
институциите от сектора за сигурност и 
обществен ред. Това са структурите на 
Министерството на вътрешните работи 

(МВР), Държавна агенция „Национална 
сигурност“ (ДАНС), Държавната агенция 
„Разузнаване“ (ДАР), Държавната агенция 
„Технически операции“ (ДАТО) и Нацио-
налната служба за охрана (НСО). В този 
сектор са и институциите от военносъдеб-
ната система - съд, прокуратура и след-
ствие. Основните функции и задачи, които 
тези институции ще изпълняват при воен-
но-политически кризи и военни конфликти, 
свързани със страната, по същество няма 
да се различават значително от тези, въз-
ложени им в мирновременния период, но 
ще се различават по обема им и средата, 
в които ще бъдат изпълнявани. Особеното 
при тях е, че при определени условия част 
от структурите на тези институции могат 
да се включат във военновременния със-
тава на въоръжените сили. 

Съгласно ЗОВСРБ силите на специа-
лизираните служби, които се включват във 
военновременния състав на въоръжените 
сили на страната, се определят с акт на 
Министерския съвет. Към момента такива 
сили са определени и включени във воен-
новременните структури на МВР, ДАНС, 
ДАР, ДАТО и НСО. Тяхното комплектуване 
с личен състав, оръжие, специална и друга 
техника, оборудване и имущество, осигу-
ряващи им поддържането на оперативна и 
мобилизационна готовност за изпълнение-
то на задачи по отбраната на страната се 
планира, организира и ръководи от техни-
те ръководители във взаимодействие с ми-
нистъра на отбраната. Особено внимание 
по това направление на дейност се отделя 
на определянето на мобилизационния ре-
зерв от запасни и техника от националното 
стопанство, които комплектуват тези сили, 
и поддържането на мобилизационна го-
товност както на структурите на службите, 
които ще се окомплектоват и развръщат, 
така и на мобилизационния резерв за тях, 
с цел ефективно провеждане на мобили-
зация при необходимост.

Дори беглият анализ на способности-
те на въоръжените сили да се справят с 
хибридните заплахи показва, че те успеш-
но ще се противопоставят на действията 
на равностойни военни формирования на 
евентуален агресор. Доколкото обаче ста-
ва въпрос за способностите на невоенния 
компонент и общите способности за про-
тивопоставяне на скритите форми на орга-
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низирано противоправно поведение съв-
местно с приятелски настроени общности 
от местното население, положението е 
друго. Диверсионни и терористични групи, 
както и формирования за организирана 
съпротива ще действат и дестабилизират 
страната още в мирновременния период, 
когато военните формирования на въоръ-
жените сили нямат законови правомощия 
за действия спрямо тях. В същото време 
дейността на тези групи и формирования 
ще бъде подкрепяна не само от част от 
местното население, но в голяма степен 
ще бъде организирана от държавните ръ-
ководства на противниковите страни.

Независимо дали става дума за въз-
пиране на противника или за въоръжен 
конфликт с него, естествено възниква въ-
проса това ли е предела на способностите 
на въоръжените сили да се справят със 
съвременните предизвикателства пред 
сигурността на страната и как може те да 
бъдат развити в съответствие със съвре-
менните хибридни заплахи.

Отговорът по принцип е ясен: военни-
те формирования трябва да имат строго 
определени задачи, свързани основно 
с въоръжено противоборство с войски 
на вероятен противник. Възлагането им 
на задачи, свързани с вътрешната сигур-
ност и защитата при бедствия, са продик-
тувани главно от високата професионална 
подготовка и оборудване на войсковите 
формирования, но те трябва да се реали-
зират само в случаи, когато органите за 
опазване на обществения ред и за граж-
данска безопасност не са в състояние да 
се справят с тях.

От друга страна силите от системата 
за защита на националната сигурност, кои-
то във военно време е предвидено да се 
включат във въоръжените сили, са затруд-
нени да създадат необходимите способ-
ности за изпълнение на възлаганите им 
военновременни задачи по няколко основ-
ни причини. Първата е свързана с подго-
товката на тези сили да действат съвмест-
но с войскови формирования. Липсата на 
общи правила и процедури за планиране 
и използване на тези сили във военно вре-
ме е съществена пречка да се осъществи 
съвместна подготовка и синхронизиране 
на дейността на двата вида структури при 
необходимост. Втората е свързана с не-

обходимостта силите от невоенния компо-
нент, за да изпълнят задачите, които им се 
възлагат във военно време в състава на 
въоръжените сили, да се развърнат чрез 
мобилизация. Липсата на законова въз-
можност мобилизационният резерв за тях 
да се подготвя в мирно време значително 
затруднява изграждането на техните во-
енновременни способности, а от там и на 
общите военновременни способности на 
въоръжените сили. Има и други проблеми, 
които в различна степен са свързани глав-
но с налаганото през последните години 
все по-голямо диференциране между ста-
тута на военния и на невоенния компонент.

Промененият характер на съвремен-
ните войни и съществуващите проблеми 
при изграждането на национални отбра-
нителни способности поставя на дневен 
ред въпроса за адаптиране на системата 
за отбрана на страната и в частност на 
въоръжените сили към новата стратеги-
ческа среда. Как да се развият способ-
ностите на въоръжените сили, за да 
се справят с хибридните заплахи без 
да се нарушава общия национален и 
регионален баланс на силите и да не 
се натоварват безкрайно ресурсните 
възможности на страната?

Пътищата за решаване на пробле-
мите могат да бъдат различни, но сякаш 
най-верният произтича от характера на 
самите заплахи. На комбинираното въз-
действие трябва да се противопостави 
многофункционална интегрирана система 
за отбрана, съчетаваща военните и нево-
енните способностите на своите елемен-
ти, които да участват приоритетно в нея в 
съответствие с конкретните опасности за 
сигурността на страната. За постигане на 
това е необходимо:

1. Определяне и законово регламен-
тиране на нов мирновременен състав на 
въоръжените сили, покриващ максимален 
спектър от заплахи за националната сигур-
ност, съчетаващ военен и невоенен компо-
нент. С възложените от закона им правомо-
щия тези сили ще трябва да са в състояние 
по-добре да се справят с военно-политиче-
ските заплахи за сигурността на страната 
още в мирно време, дори когато те целят ор-
ганизирана дестабилизация на държавата.

2. Промяна на мобилизационното за-
конодателство на страната, позволяващо 
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мирновременно развръщане на въоръже-
ните сили в съответствие с нивото на за-
плахите за националната сигурност. Зако-
новото регламентиране на мирновремен 
състав на въоръжените сили, включващ 
военен и невоенен компонент, ще позволи 
на тези елементи на въоръжените сили да 
организират съвместна  подготовка и да се 
развръщат при необходимост в мирно вре-
ме чрез мобилизация в съответствие със 
степента на опасност и в съответствие с 
възложените им задачи.

3. Подготовката и използването на во-
енния и невоенния компонент на въоръже-
ните сили да се извършва съвместно, по 
единни ръководни документи и методики. 
Това ще съгласува и синхронизира макси-
мално действията им при провеждане на 
съвместни операции.

4. Комплектуването на въоръжените 
сили да се осъществява по единни прин-
ципи, критерии и правила, с единно ръко-
водство и управление. Това предполага 
личният състав и на двата компонента да 
се набира и подготвя съгласувано, при от-
читане на общата необходимост на въоръ-
жените сили и на системата за отбрана от 
професионално подготвен състав.

За постигане на горното е необходи-
мо в закона за отбраната да се регламен-
тира нов състав на въоръжените сили. 
За целта трябва да се определят точно 
необходимите на системата за отбрана 
способности и тези, които да изграждат 
въоръжените сили. След формулиране 
на конкретните задачи по отбраната е не-
обходимо да се прецени включването на 
част от състава на МВР (ГД „Национална 
полиция”, ГД „Гранична полиция”, Специа-
лизираният отряд за борба с тероризма), 
ДАНС, НСО, ДАР и на други структури в 
мирновременния състав на въоръжените 
сили. Това в голяма степен се отнася до 
състава на Дирекция „Жандармерия”, ГД 
„Гранична полиция”, ДА „Национална си-
гурност” и Националната служба, които 
имат задачи по отбраната още при възник-
ване на военнополитически кризи.

Заедно с определянето на нов мир-
новременен състав на въоръжените сили 
мобилизацията в страната трябва да по-
лучи допълнителна законова регламента-
ция с цел комплектуването на въоръже-
ните сили да се осъществява още в мир-

новременния период, като нарастването 
на способностите им да се извършва чрез 
мобилизация в съответствие с повишава-
не нивото на заплахите за националната 
сигурност. По този начин развръщането 
на въоръжените сили ще става в съответ-
ствие с влошаването на обстановката и 
възникването на конкретни заплахи, при 
тясно взаимодействие и допълване между 
военните и невоенните способности на въ-
оръжените сили и на системата за отбрана 
на страната като цяло.

Въпросът за интегрирането на воен-
ните и невоенните способности на въоръ-
жените сили в общи отбранителни спо-
собности на системата за отбрана е тясно 
свързан и с провеждането на подготов-
ката на силите, които се включват в тях. 
Като цяло подготовката на страната за от-
брана е комплекс от дейности, провеждани 
от органите за ръководство на отбраната, 
Въоръжените сили, държавната админи-
страция и другите елементи от невоенния 
компонент по организиране и всестранно 
осигуряване на отбраната. Подготовката 
на невоенния компонент на системата за 
отбрана, включително на силите, които се 
включват във военновременния състав на 
въоръжените сили, се извършва в систе-
мата на отбранително-мобилизационна 
подготовка на страната. Нейната цел е: 
повишаване готовността на органите за 
ръководство в държавната администра-
ция и способността им за осигуряване на 
въоръжените сили и националната иконо-
мика с необходимите човешки,  материал-
ни и финансови ресурси при военнополи-
тически кризи и при военни конфликти, и 
всестранно осигуряване на отбраната на 
страната. 

По своята същност подготовката на 
невоенния компонент за работа във воен-
но време е система от действия, насочени 
към повишаване на знанията и уменията 
на служителите и подготовка на органите 
за управление в съответните звена на ад-
министрацията за ръководство и управле-
ние на структурите при кризи и във военно 
време. Тя включва изучаване на теорията 
на военното дело и усъвършенстване на 
уменията на длъжностните лица за ус-
пешна работа при провеждането на воен-
новременни дейности. Подготовката цели 
развиване на положително отношение към 
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военновременните задължения; задълбо-
чено изучаване на проблемите на отбра-
ната; правилно ориентиране в изменяща-
та се оперативна обстановка; познаване 
задачите и възможностите на отделните 
структури. Подготовката на служителите, 
включени в щабовете, цели да ги научи да 
работят в екип, да могат да събират, об-
общават и анализират данните за обста-
новката, да подпомагат ръководителите 
за вземане на обосновани решения, да 
планират и организират изпълнението на 
взетите решения, да участват пълноценно 
в управлението на структурите при изпъл-
нение на кризисните и на военновремен-
ните планове.

Анализът на провежданата у нас под-
готовка на невоенния компонент за работа 
във военно време показва, че съществуват 
няколко основни проблеми при нейното 
планиране, организиране и контрол. За ре-
шаването на проблемите е целесъобразно 
да се работи за подобряването на:

l нормативната база и усъвършен- 
стване на ръководните документи, които 
я регламентират. На първо място подго-
товката на страната за отбрана, отбра-
нително-мобилизационната подготовка и 
в частност подготовка на невоенния ком-
понент от системата за отбрана за рабо-
та и поведение в условия на кризи и във 
военно време трябва ясно и пълно да се 
регламентира в  ЗОВСРБ. Разпоредбите в 
този закон трябва да са хармонизирани с 
текстовете на образователните закони, а 
за конкретното организиране на подготов-
ката са необходими съответни актове на 
Министерския съвет;

l специалната подготовка на щатни-
те служители от звената „ОМП” или на слу-
жителите, изпълняващи тези задължения 
по съвместителство, е основа на успеха 
на подготовката на държавната админи-
страция за работа във военно време. Тези 

служители трябва да са с подходящо об-
разование, да са преминали специализи-
рани курсове с откъсване от работа, а за 
индивидуалната им подготовка е нужно да 
се разработят съответни учебници и учеб-
ни помагала;

l планирането и организирането на 
подготовката на служителите от държав-
ната администрация за работа в условия 
на кризи и във военно време трябва съ-
ществено да се подобри. За провеждането 
на тази подготовка е необходимо да се ут-
върди единна методика; 

l контрола на подготовката на дър-
жавната администрация за работа във во-
енно време трябва да е постоянен и ефек-
тивен. За да се получи реална оценка на 
подготвеността са необходими ясни пока-
затели и точни критерии за оценка. Сега 
контролът се осъществява по наредба от 
1994 г., съдържанието на която не отгова-
ря на съвременните изисквания към подго-
товката за отбрана и поради това самият 
контрол в голяма степен е субективисти-
чен и формален.

С промяната на средата на сигурност 
и с изменението на характера на военните 
конфликти се налага адаптиране и усъвър-
шенстване на способностите на невоенния 
компонент към новите заплахи за нацио-
налната сигурност. Необходимо е правил-
но определяне на съвременните опасности 
за националната сигурност като предпос-
тавка за развитие на съществуващите и 
изграждане на нови, адекватни на тях спо-
собности на въоръжените сили и като цяло 
на системата за защита на националната 
сигурност. Определените в доклада про-
блеми трябва да анализират задълбочено 
и да намерят решение в политиките за си-
гурност и отбрана на страната. За това не 
са необходими много финансови средства, 
а воля на държавното ръководство реално 
да се защити националната сигурност.

1. Natsionalna otbranitelna strategiya na Republika Balgaria, 2011.
2. Zakon za otbranata i vaorazhenite sili na Republika Balgaria, 2012.
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А 
ко търсите информация за фе-
номена „хибридна война“ в Ин-
тернет веднага ще попаднете на 

статия на Майк Колиър и Мери Сибиерски 
за „Франс прес“ от 19 март 2015, която в 
различни варианти е тиражирана от много 
български медии. В тази статия авторите 
цитират Джеймс Шер от британския цен-
тър за анализи „Чатъм хаус“, който твърди, 
че хибридната война цели „да парализи-
ра дадена държава още преди тя да раз-
бере, че конфликтът е започнал“. „Това е 
модел на война, изобретен, за да се про-
мъкне под прага на възприятие и реакция 
на НАТО“, смята той. Използването на ано-
нимни „зелени човечета“ от Владимир Пу-
тин при операцията за анексиране на Крим 
миналата година разтревожи трите бал-
тийски страни, членки на НАТО и на ЕС, 
които не са забравили половинвековната 
си съветска окупация. Макар че инвазията 
им се струва малко вероятна, това не важи 
за хибридната намеса и тактиката за дес-
табилизиране, измислена от Москва, за да 
изпробва решимостта на НАТО“. 

Това е доста примитивно виждане са 
същността на съвременния конфликт, и 

Време, пространство…  
хибридна война
Доцент д-р инж. Милен Иванов

макар той да задоволява нуждите за не-
говото разбиране от широката публика, 
експертите имат нужда от по-задълбочено 
и всестранно разбиране за естеството на 
съвременната война.

Известно е, че една от най-важните 
функции на военната култура е изключ-
ването на ефекта от изненадата, когато 
дадено общество е окаже парализирано 
от сблъсъка с някаква нова реалност.1 
Очевидно е, че броят на факторите, вън и 
вътре в обществата, които могат да ини-
циират неочаквано и непредвидено раз-
витие на събития е огромно. Друг важен 
елемент на военната култура е анализа 
на възможни сценарии на развитието на 
обществото като се откриват своевре-
менно най-опасните от тях. Традицион-
но повечето изследователи залагат на 
структурния модел за анализ на даден 
конфликт, като пренебрегват динамични-
ят модел, който отчита и фактора „вре-
ме“. При изследването на съвременния 
военен конфликт като обект за регули-
ране, най-важно значение имат неговите 
стадии (фази) на развитие, продължи-
телност и състояние.

Резюме: Докладът разглежда сериозните изменения на военната мисъл през последните 
десетилетия, на база търсенето на нови пътища за комбиниране на военните, политическите, 
икономическите и информационните инструменти за въздействие и решаване на постоянно 
усложняващите се задачите в контекста на нелинейността на хибридната война.
Ключови думи: война, хибридна война, военно противоборство, технология на войната, 
линейна парадигма, Клаузевиц

Abstract: The report focuses on the major changes in military science over the last decades, 
based on the research for new ways to combine military, political, economic and information tools 
for interaction and solving the increasingly complicated tasks in the context of the non-linearity of 
the hybrid war.
Key words: war, hybrid war, military warfare, war technology, linear paradigm, Clausewitz
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Един от белезите на западната во-
енна култура е нейната технологичност, 
която позволява да говорим за нея като 
за машинноориентирана2. С настъпване-
то на информационната епоха тези тен-
денции се усилват и днес технологиите 
проникват практически във всички аспе-
кти на западното общество, което се още 
не е в състояние да формира адеква-
тен отговор на случващите се промени3. 
Склонността на западната култура да 
абсолютизира мястото и ролята на техно-
логиите е констатирана отдавна, а днес 
най-големи критици на тенденции във 
военната култура като ново, качествено 
друга реалност са китайските изследова-
тели. Те твърдят, че „високите технологии 
като цяло, включително и информацион-
ните технологии, не могат да станат си-
ноним на бъдещата война. Последните, 
явявайки се един от видовете високи тех-
нологии съвременната епоха, са заели, 
на пръв поглед, важни позиции в съвре-
менните системи въоръжения, на това е 
твърде недостатъчно, за да може това 
явление да получи името „война“4.

Разбирането, че качественото преиму-
щество в технологиите, особено в инфор-
мационните, ще позволи използващата ги 
страна да решава по-ефективно реши про-
блема с намаляването или пълното елими-
ниране на „мъглата на войната“, оставяйки 
противника пред стена от неразбиране 
и незнание, и досега е достатъчно силно 
сред западните военни специалисти. Факт, 
който говори за незрялостта на военната 
теория5. За западната военна мисъл през 
21 век линейният подход към войната все 
още остава преобладаващ, и тя е ангажи-
рана с разработването на проблеми, които 
са били решени още от Клаузевиц6. Днес 
военните притежават огромни възможнос-
ти, за да намалят триенето и да разпръс-
нат мъглата на войната. Същността на 
проблема е в това, че войната небива да 
се асоциира с бомбардировка на пасивен 
противник7. И военната кампания на НАТО 
против Югославия през 1999 г.8, и войната 
в Ирака, и войната против Ислямска дър-
жава демонстрират този факт. Разсейва-
нето на мъглата и намаляването на трие-
нето във войната не бива да се сравнява 
с изучаването на неизвестна земя, когато 
всяка нова експедиция намалява белите 

петна на картата. Пространството на вой-
ната е живо и динамично, променящо се и 
самоорганизиращо се, и това прави без-
полезни чисто технологичните методи за 
решение на даден проблем.9 Още Клаузе-
виц говори, че съществуват т.нар. „смазки“, 
които позволяват да се намали триенето 
във военната машина. Това, според него, 
са: бойния опит, учения в условия близки 
до бойните, които позволяват на офицери-
те да придобият опит в борбата с триенето, 
и гения на лидера, например Наполеон10. 
Тези мероприятия позволяват да се мани-
пулира относителният баланс на триене-
то на воюващите страни и да се постигне 
преимущество на бойното поле. В насто-
яще време се предприемат опити да се 
формулират понятия за „тренето“ в новите 
условия и термини от съвременната наука. 
Определени се три базисни източници на 
триене в съвременните войни:

- ограниченията, който са предиз-
викани от физическите и познавател-
ните предели на човека, размера и въз-
действието, на които се усилва от интен-
зивния стрес, напрежението и отговор-
ността на реалния бой;

- информационната неопределеност 
и непредсказуемите различия между въз-
приеманата и актуалната реалност. Това 
се получава в резултат от пространстве-
но-времевата дисперсия на информаци-
ята във външната среда, от военните ор-
ганизации на противника и съюзниците, и 
в мисловните конструкции на индивидуал-
ните участници от двете страни;

- структурните нелинейности на бой-
ните процеси, които могат да предизвикат 
дългосрочна непредсказуемост на резул-
татите и неочаквани проявления на фено-
мени чрез усилване на въздействието на 
микроскопични различия и непредвидими 
събития или обратното - да се постигнат 
незначителни резултати от големи по раз-
мер въздействия.

Именно недостатъчното разбиране на 
тези феномени води до използването на 
понятието „хибридна война“, в опит да се 
обяснят явления, които имат съвсем прос-
то, и вече известно във военната наука 
обяснение. Традиционно хибридната вой-
на се свежда и отъждествява до инфор-
мационна война, но не само.11 В момента 
единно за всички страни и военно-полити-
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чески съюзи термин, който да обозначава 
съгласуваното използване на политико-ди-
пломатически, информационно-психоло-
гически, икономически и силови инстру-
менти за постигане на стратегически цели, 
в настояще време не съществува. В пра-
вителствените структури и аналитичните 
центрове широко се използват определе-
ния, като „тайни военни действия“, „нели-
нейни“, „асиметрични“, „нетрадиционни“ и 
„хибридни“ операции. В частности, в ръко-
водните и експертните кръгове на НАТО за 
обозначаването на някакви нови форми на 
противоборството, се използва понятието 
„хибридни войни“ (действия, операции).12 

Това понятие се въвежда първоначал-
но в американската военна наука. Амери-
канската парадигма за войната (American 
way of war) рядко излиза извън пределите 
от задачите продиктувани от постигане на 
военна победа и успех във военната кам-
пания и както пише Ръсел Уийгли (Russell 
Weigley), че това е по-скоро виждане за 
сражение, а не за война, и тук се сблъсква-
ме с незрялостта и определеното несъот-
ветствие между термина и неговото реал-
но съдържание13 Събитията от последните 
години показват, че САЩ остават в рамки-
те на общия контекст на западната военна 
култура, а американската военна машина 
продължава да води вести бойни действия 
и кампании, но не и война. И то въпреки 
това, че имат достатъчно исторически опит 
в неспособността да трансформират воен-
ната победа в политически успех, а след 
това и в желана следвоенно устройство. 
САЩ се сблъскват със сериозни пробле-
ми, когато се налага да водят война след 
края на военната кампания. Това налага в 
началото на 21 век, редица изследователи 
и военни специалисти да търсят нови ре-
шения на гореописаните проблеми.

През 2007 г. Маргарет Бонд разработ-
ва нова стратегическа концепция, нарече-
на „Хибридна война“ (Hybrid War)14. Тя ана-
лизира предходните проблеми и призо-
вава за нова стратегическа концепция за 
използване на американски военни сили в 
нетолерантна среда в разпадащи се дър-
жави. Тази нова концепция призовава за 
значително разширена роля и мисия за су-
хопътни сили в подкрепа на политическите, 
информационни и икономическите проекти 
на националната власт, в допълнение към 

конвенционалната военна сила, за пости-
гане на политически цели. Тя смята, че бъ-
дещето на американските сухопътни сили 
е свързано с провеждането на операции за 
стабилност и реконструкция, и въоръжени 
бойни мисии с едни и същи инструменти. 
С други думи, войната на следващия век 
ще се състои от един вид хибридна вой-
на, с използване на всички елементи на 
националната власт в един непрекъснат 
процес на дейности от стабилност, сигур-
ност и операции за възстановяване, до въ-
оръжени стълкновения. По-конкретно този 
парадигма за хибридната война изисква 
нов подход към използването на въоръ-
жени сили за по-широк и по-всеобхватна 
по мащаби война, като се започне от чисто 
мирни хуманитарни мисии като превантив-
ни мерки, за трансформиране на враждеб-
ните условия, чрез операции, използващи 
традиционни бойни стратегии, премина-
ващи в постконфликтно възстановяване 
и стабилизиране на усилията, където си-
гурността и мира произтичат от процъфтя-
ващ икономически и политически статус. 
Хибридната война предвижда ангажира-
ността на целия спектър от военни дей-
ности, ресурси, програми и приложения, 
съобразени с максимизиране без насилие, 
убедително използване на икономическо и 
политическо влияние, за да се трансфор-
мират враждебни правителства, движения 
или тенденции в политически, социално 
и икономически нестабилни условия, ха-
рактерни за райони с провалени държави 
или въобще с липса на такива. Тя също 
така включва пълна гама от военни раз-
узнавателни способности, нетрадицион-
ни (включително несмъртоносни) оръжия, 
въоръжение, обслужващи звена, и бойна 
техника, които да са в готовност за неза-
бавна реакция, ако в даден момент опози-
ционни елементи на редовните въоръжени 
сили или бунтовници, терористи или други 
недържавни участници прекрачат прага на 
враждебността и започват да представля-
ват пряка заплаха или застрашават тези 
невраждебни дейности.

На оперативно ниво военните дейст-
вия ще имат за цел да се разширят полити-
ческата стабилност и икономическото вли-
яние в нестабилна територия чрез мирни, 
косвени методи. На тактическо ниво малки 
единици в състав рота или батальон от ви-
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соко обучени и оборудвани военни сили, 
притежаващи и бойни и специализирани 
граждански умения, ще се опитват да из-
градят училища, здравни клиники, както и 
водни системи, в области, в които се прос-
тират влиянието на местната власт. Те ще 
действат, за да стабилизират икономика-
та и да подобрят ситуацията с трудовата 
заетост с помощта на програми за малък 
бизнес и други умения, обучение и микро 
кредити. Те ще засили установяването на 
върховенството на закона чрез образова-
ние в съдебна реформа и чрез подобря-
ване на ефективността на системите за 
обществена безопасност. Те ще подобрят 
пътните и комуникационни системи, кое-
то ни само ще доведе до повишаване на 
образованието, но и ще позволи на обще-
ството по-добър достъп до световните па-
зари и ресурси.

Оценена стратегически, тези усло-
вия, ако са успешно създадени, ще дове-
дат до увеличаване на чуждестранните 
инвестиции в частния сектор, развитие на 
двустранна международна търговия и до 
подобряване на местната и регионална-
та икономическа и социална стабилност. 
Тези условия са от съществено значение 
за насърчаване и осигуряване на поли-
тическа и регионалната стабилност на 
националните правителства, приятелски 
настроени към интересите на САЩ. Освен 
това, те ограничават предотвратяват раз-
витието на неблагоприятни условия, които 
биха могли да привлекат и да подхранват 
противоположни правителства или поли-
тически/военни движения.

Ако обстановката се превърне във 
враждебно в резултат от действието на 
произволен източник, същите тези форми-
рования трябва да са способни лесно на 
използват начини и средства за тактически 
фокусирано използване на директна сила. 
Позовавайки се на законовото си право да 
използват смъртоносна сила при самоза-
щита, те трябва да са в състояние да се 
придвижат нагоре по континиума на Клау-
зевиц и да използва такава сила, каквато е 
необходима, за да се продължи изпълне-
нието на техните цели. В тази фаза, раз-
бирането на границите на въздействието 
което може или не може да се прилага към 
враждебната сила е от съществено значе-
ние. Тази дейност се свързва с по-директно 

послание към враждебни сили, независи-
мо дали те са редовни въоръжени сили или 
паравоенни бунтовнически формирования, 
терористична организация, или недържа-
вен участник, че имат решителност да из-
пълнят докарай мисията на кампанията.

Казаното до момента показва, че ако 
разглеждаме войната като сложна нели-
нейна система, имаме повече шансове за 
успех във военното противоборство, от-
колкото ако приемем че тя е с прозрачна, 
логическа нютоновска конструкция. Кога-
то решаваме задачата за запазването на 
своите сили и унищожаването на силите на 
противника – висшият смисъл на всяко во-
енно противоборство, въоръжените сили и 
войната като цяло се стремят да се държат 
като самоорганизираща се система. Зато-
ва войната трябва да се счита за сложна 
адаптивна система, неотменни атрибути, 
на която са откритостта, чувствителността 
към началните условия, разпределеност, 
пространствено-времева недостъпност 
на критически важна информация, взаи-
мовръзка и взаимно влияние на агентите 
посредством мрежи от съединения меж-
ду тях, голямо количество разнообразни 
обратни връзки. Като следствие войната 
демонстрира непредсказуемо поведение, 
нелинейна динамика и способност да се 
адаптира към промените, както в самата 
система, така и в околната среда на осно-
вата на процесите на самоорганизация.

Тук ще дадем прост пример за връз-
ката между времето, пространството и хи-
бридната война. На картата виждане схема-
тично изобразени трите основни линии на 
военните кампании съгласно плановете на 
Вермахта. Синята линия показва дължина-
та на фронта (821 км.)* след присъединява-
нето на Австрия (Източния Райх) към „Голя-
ма Германия (Grossdeutschland)“ през 1938 г.

Германските танкови войски, съставе-
ни предимно от леки танкове15, са разделе-
ни на три танкови дивизии. Втората от тях, 
дислоцирана във Вюрцбург и под команд-
ването на Гудериан е преместена в Пасау, 
Югоизточна Бавария. Към нея са прида-
дени две механизирани пехотни дивизии. 
Този корпус е натоварен със задачата в 
бърз марш да премине границата на 11-12 

* Разстоянията са приблизителни и са само със 
схематична цел.
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март 1938 г. и да продължи в направление 
към град Линц. Походът се осъществява с 
пълното знание и подготовка на местното 
население и предварително е координира-
но съдействието на австрийските въоръ-
жени сили. На 11 март 1938 г. германски и 
австрийски войници вдигат бариерите на 
граничните пунктове и танковете на Гуде-
риан, закичени с германски и австрийски 
знамена, зеленина и друга положителна 
украса навлизат на австрийска терито-
рия. Походът ползва развитата пътна ин-
фраструктура и бързо стига Линц, където 
пренощува зимната виелица в очакване 
на Хитлер. На 12 март във Виена е органи-
зирано факелно шествие за посрещане на 
освободителите, които закъсняват, но се 
реабилитират с голям военен парад пред 
очите на Хитлер на 14 март 1938 г. в центъ-
ра на Виена и пред Щаатсопера.

Както се вижда от този исторически 
пример, бойните действия на германска-
та армия играе малка роля в процеса на 
завладяване на Австрия. Войната се пе-
чели реално на друго бойно поле и ако 
правим разчети базирайки се на тради-
ционната военна наука, която представя 
войната в линейни измерения (Нютонова 
парадигма) ще сгрешим. 

По същия начин голяма част от изсле-
дователите грешат като приемат планът 
„Барбароса“ за единствения възможен ва-
риант за успешна война на Германия сре-
щу Съветския съюз през 1941 г. Истината е, 
че от чисто военна гледна точка, този план 
е неизпълним, и едва ли генералите във 
Вермахта са били такива лаици. На карта-
та виждате с оранжева линия изобразен 
фронта на 22 юни 1941 г. – 1280 км. Нека 
да вземем предвид най-разпространена-
та сред изследователите цифра за броя 
на германските танкове, основната удар-
на сила на армиите в този период, които 
твърдят че към 1 септември 1939 година 
Вермахтът е разполагал с 3190 танка, като 
от тях Pz Kpfw I - 1145, Pz Kpfw II - 1223, Pz 
Kpfw 35(t) - 219, Pz Kpfw 38(t) - 76, Pz Kpfw III 
- 98, Pz Kpfw IV - 211, 215 — командирски, 3 
– огнеметни, 5 щурмови оръдия. Наложено 
механично към широчината на фронтовата 
линия, получаваме плътност от 2,5 танка 
на километър. През лятото на 1941 г., след 
полската кампания германската армия 
вече разполага с 4171 танка от различни 

типове, т.е. 3,25 танка на километър, про-
тив 15 687 у Червената армия16 – 12 танка 
на километър фронт. Видно е, че от гледна 
точка на традиционната (линейната) воен-
на теория, кампанията на германската ар-
мия е обречена на провал. И още повече, 
нека разгледаме и търсения резултат от 
тази кампания – линията Архангелск—Ас-
трахан (нем. AA-Linie или „А—А“) - рубеж, 
който трябва да достигнат немските вой-
ски според плана „Барбаросса“, с цел ор-
ганизиране на преграда от „Азиатска Ру-
сия“18, като тази линия е трябвало да стане 
временна източна граница на Третия райх, 
в случай на победа на Вермахта над Чер-
вената армия. Дължината на тази линия по 
карта е 2170 км. Т.е. плътността на войски-
те при успешно развитие на настъпление-
то няма да нараства, а обратно – ще нама-
лява, което обрича теоретично на неуспех 
още в самия му зародиш подобен план. На 
пръв поглед, ако приемем, че единствения 
документ, на който се основават герман-
ските действия е прословутия план „Бар-
бароса“, което едва ли е така, в Главното 
командване на Вермахта (Oberkommando 
der Wehrmacht, OKW) и политическото ръ-
ководство на Германия трябва да са били 
безумци и неграмотници. Едва ли!

Линейността във военната наука е 
удобна, проста и комфортна и е блестящ 
инструмент при разработването технически 
системи и технологии, тъй като позволява 
да се осигури повторяемост на резултата 
- крайъгълния камък на всяка технология. 
Но тя осигурява и твърде тесен поглед и 
ограничен обзор при разглеждането на со-
циални системи и феномени. Използването 
на линейната парадигма води до появата 
на теоретични прегради и „слепи“ петна в 
създаваните системи за сигурност, военни 
системи, които могат да бъдат използвани 
от противника за постигане на внезапно и 
непредсказуемо развитие на събитията. 
Разбирането на ограничеността на линей-
ната парадигма и използването на нели-
нейни подходи позволява да се намали 
времето за реакция при неочаквано  разви-
тие на събитията до приемливи стойности 
и адаптация към непрекъснато променящ 
се контекст. Това прави нереално и контр-
продуктивно изискването да се търсят оп-
тимални решения във войната, а трябва да 
се търсят само работещи решения18.



46

Военната мисъл през последните 
десетилетия преживява сериозни изме-
нения, но въпреки това все още не се е 
отказала от вече неработещата линейна 
парадигма за войната и мира. Това озна-
чава, че трябва да бъдат намерени нови 
пътища за комбиниране на военните уси-
лия с политическите, икономическите и 
информационните методи за въздействие 
за решаване на задачите, които в минало-
то са се решавали само с военни методи. 
Осъзнаването на нелинейността на война 
е важна и необходима стъпка, следствие 
на която трябва да стане преоценката на 
принципите на войната, стратегиите и так-
тиките за водене на войни, методите за 
управление на войските в новите условия, 
които са заложени в рамките на линейната 
парадигма и вписани във военните устави 
и ръководства - широк кръг от проблем, 
върху разработването, на които трябва да 
се съсредоточи военната наука на 21 века.

Интересът ни към концепцията за 
хибридната война, според мен, е поло-
жително доказателство, че специалисти-
те започват да мислят за бъдещето по 
по-различен начин. Този дебат трябва 
да продължи. Важно е, ние правилно да 
оформят нашето разбиране за бъдещето 
и да имаме ясна представа за това, кое-
то прави противника, а да търсим прос-
то набор от заплахи, повечето от които 
фиктивни и нереални, и да не свеждаме 
дискусията до простата дилема „Конвен-
ционални срещу неконвенционални“.: 
Позволете ми да завърша с коментар от 
лидера на „Хизбула“, Насаралла, цитиран 
от Франк Хофман19:„Съпротивата устоя на 
атаките и продължи да се бори. Тя не во-
деше партизанска война... това не беше 
и редовна армия, но не беше и партизан-
ско движение в традиционния смисъл на 
думата. Беше нещо по средата. Това е 
най-новият модел…“
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Планиране на огневата поддръжка  
в съвместни операции

Живко Д. Желев

Резюме: В доклада са представени структурата и основните отговорности на елемента за 
огнева поддръжка в щаба на многонационалните съвместни оперативни сили. Изяснени 
са задачите решавани в отделните етапи от процеса на планиране на съвместната огнева 
поддръжка.
Ключови думи: съвместна операция и съвместна огнева поддръжка

Fire Support Planning in Joint Operations

Zhivko D. Zhelev

Abstract: The report presented the structure and main responsibilities of the element of fire support 
in the headquarters of multinational joint task forces. Clarified the tasks solved in various stages of 
planning joint fire support.
Key words: joint operation and joint fire support

Р 
еализирането на огнево въз-
действие върху противника в съв-
местните операции е основна за-

дача на съвместната огнева поддръжка и 
се постига от различни системи въоръже-
ние. Тези системи са предназначени да на-
насят поразяване на различни по характер 
и отдалечение цели в зоната на операция-
та. Ефективността на техния огън или бой-
ната им ефективност, се оценяват преди 
всичко по нивото на нанесените на против-
ника загуби. Способностите за огнево по-
разяване развивани от въоръжените сили 
имат пряко отношение към снижаване на 
бойните възможности на противостоящи-
те сили, защитата на собствените сили и 
осигуряване на свобода на действие на 
многонационалните съвместни оператив-
ни сили (МСОС) в операциите.

Съвместната огнева поддръжка, 
включва координираното използването 
на средствата за огнево поразяване на 
два или повече компонента в съвместни-
те действия за получаване на желаните 
ефекти в подкрепа на въздушните, сухо-

пътните, морските и силите за специални 
операции, за да се придвижват, маневри-
рат и контролират територии, население, 
въздушно и морски пространство. Разра-
ботването на политики, концепции и пла-
нове за използването на оперативни и 
стратегически средства за поразяване са 
предимно съвместни дейности. Те подпо-
магат конвенционални сили и силите за 
специални операции при провеждане на 
съвместни операции. Ефективна интегра-
ция, синхронизация и прилагането на съв-
местната огнева поддръжка и таргетинг е 
от съществено значение за крайния резул-
тат от операциите, нивото на понесените 
загуби и вложени ресурси.

За да се постигнат целите команд-
ването на МСОС синхронизира различни-
те способности за огнево поразяване на 
всички страни участващи в многонацио-
налната операция/кампания. Поддържа-
ният командир разработва изискванията 
за огнева поддръжка, а поддържащият 
командир отпуска средства на базата на 
изискванията и указанията за планиране 
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и провеждане на операциите. Щабовете, 
посредством системата за командване 
и управление, координират дейностите, 
за да синхронизират съвместната огнева 
поддръжка с цел оптимизиране на ефекти 
и смекчаване на рисковете за приятелски 
сили и цивилни в зоната на отговорност на 
поддържания командир.

Взаимоотношенията по огневата 
поддръжка могат да бъдат дългосрочни, 
периодични или еднократни. При взаимо-
отношенията с голяма продължителност 
следва да се развиват трайни процеси и 
процедури за планиране на съвместната 
огнева поддръжка. Сухопътния, военно-
морския и компонент специални сили са 
поддържаните в зоната на операцията 
на МСОС. В рамките на определените им 
зони на операцията, компонентните ко-
мандири са длъжни не само да интегрират 
и да синхронизират маньовъра, огневото 
поразяване, но също така и приоритета на 
целите за поразяване, желаните ефекти и 
времето на огневото въздействие. 

Командирите определени от коман-
дира на съвместните оперативни сили да 
изпълняват определени функции в цялата 
зона на операцията (например, командира 
на ВВК или компонент ССО), се явяват за-
дължени да планират и изпълняват поста-
вените им задачи, но във взаимодействие 
със съответния командир на компонент, 
в чиято зона ще действат. Ако подобни 
действия биха могли да имат неблаго-
приятен ефект в рамките на сухопътната 
или морската зона на операция команди-
рът, на който е възложено провеждането 
на подобна операция, трябва да разреши 
проблема с командира на сухопътния или 
морски компонент или да постави нереше-
ните въпроси към командира на МСОС.

Отдел съвместни операции (CJ-3) е 
главният съветник на командира на МСОС 
относно координирането, интегрирането и 
синхронизирането на съвместната огне-
ва поддръжка с други съвместни функции 
като командване и контрол, разузнаване, 
маньовър и придвижване, защита на сили-
те и логистика.

Щабният елемент за съвмест-
на огнева поддръжка (фигура 1) е неза-
дължителен елемент в щаба на МСОС и 
може да се състави от представители от 
CJ-3, компонентите (сухопътни, морски, 

въздушни и специални операции), както и 
други щабни елементи. За да се постигне 
координация в таргетинг процеса в МСОС 
обикновено се създава съвместна група 
за таргетинг и се назначава заместник на 
МСОС или компонент командир за неин 
ръководител. Основната отговорност на 
таргетинг групата в съвместния щаб е да 
установи целите, приоритетите, както и же-
ланите ефекти за подчинените командири. 
Командирите на подчинените компоненти 
ще създават желания ефект чрез прилага-
нето на способностите на съвместни сили.

Приоритети при планирането на съв-
местната огнева поддръжка са част от об-
щите приоритети и цели в рамките на кон-
цепцията на операцията. Това налага ефек-
тивно да се използват всички способности 
включително и за огнево поразяване.

Планиращите съвместната огнева 
поддръжка съветват командирите относ-
но по-доброто използване на наличните 
средства за огнево поразяване, разработ-
ват плановете за съвместно огнево пора-
зяване, подготвят и издават необходими-
те заповеди от името на съответните ко-
мандири и изпълняват одобрени планове 
за съвместна огнева поддръжка при про-
веждането на операции. Планирането на 
съвместното огнево поразяване обхваща 
всички фази на операцията.

Основните задачи на съвместната 
огнева поддръжка включват:

- поддръжка на силите в съприкосно-
вение с противника;

- подкрепа на концепциите на опера-
циите;

- интегриране и синхронизиране на 
съвместната огнева поддръжка;

- координиране на отделните опера-
ции по съвместна огнева поддръжка.

Координацията на съвместната огне-
ва поддръжка в многонационални опера-
ции изисква специални договорености с 
многонационални сили и местните власти. 
Специалните режими включват осъщест-
вяване на комуникации и езикови норми, 
обмен на персонал за връзка, както и при-
емането на процедури за оперативна съв-
местимост. Планирането на съвместната 
огнева поддръжка е непрекъснат и цикли-
чен процес, който се синхронизира, изпъл-
нява и оценява в тактически, оперативни 
и стратегически нива включително с оси-
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гуряващите ги комуникационни системи и 
архитектура.

Плана за съвместна огнева поддръж-
ка на командира е продукт на съвместното 
и компонентно планиране на огневата под-
дръжка. Той дава насоки за подкрепа на 
командирите по отношение на приятелски-
те, настоящите или бъдещите противосто-
ящи сили и състоянието на оперативната 
среда. Този план описва как съвместното 

огнево поразяване ще бъде използвано за 
подкрепа на концепцията на операцията, 
приоритетите и целите, за които ще се из-
ползват способностите на компонентите в 
съвместната огнева поддръжка.

По време на изпълнение, контрола 
на силите за съвместна огнева поддръж-
ка обикновено се упражнява чрез CJ-3. В 
CJ-3 се интегрира и синхронизира огнево-
то поразяване с други основни елементи 

Фиг. 1. Структура на елемента за огнева поддръжка
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на операцията, като например маньовър, 
специални операции, логистика и др. CJ-3 
може да делегира временни отговорности 
по координиране на съвместната огнева 
поддръжка, тъй като елемента за съвмест-
на огнева поддръжка включва представи-
тели от операции, планиране, таргетинг, 
разузнаване и подчинените компоненти, 
той може да бъде мощен инструмент за ко-
ординация и синхронизация.

На оперативно ниво поддържането 
на достоверна картина на оперативната 
среда е гаранция за прилагането на съв-
местната огнева поддръжка на необходи-
мото място в необходимото време. При 
провеждането и е необходимо да се из-
ползват всички средства, за да се интегри-
ра и синхронизира огневото въздействие 
с действията на поддържаните сили, като 
се избягват инциденти от приятелски огън, 
недопускане на дублирането на усилия и 
да се отчитат условията на оперативната 
обстановка. Процедури за координация 
трябва да са гъвкави и да отговорят на 
постоянно променящите се динамиката 
на оперативната среда. Следва да бъ-
дат установени условия за одобрение и/
или съгласуване на съвместното огнево 
въздействие. За да се синхронизират съв-
местните действия по огневото поразява-
не е необходимо, командирите и щабовете 
да имат задълбочени познания относно 
подготовката, предназначението, бойни-
те възможности, системите въоръжение и 
тактиките, техниките и процедурите за тях-
ното използване.

Определянето на целите включ-
ва откриване, идентифициране и локали-
зиране на целта с достатъчна точност, за 
да се позволи ефективно използване на 
оръжейни системи срещу нея. Бойната 
идентификация на целта включва откри-
ване на обекти в зоната на операцията в 
подкрепа на взетите решенията. Процесът 
на бойна идентификация допълва иденти-
фикационния процес в подкрепа на прила-
гането на оръжия, ресурси или други воен-
ни възможности. Целта е да се постигне 
възможно най-високо ниво на достовер-
ност на добитата информация за целите. 
Проследяване на собствените действия е 
процес на определяне местоположението, 
придвижването и действията на приятел-
ски сили. Тези два процесът са неразривно 

свързани и се явяват необходимо условие 
за ефективна идентификация на целите с 
минимален риск от приятелски огън инци-
денти.

В правомощията и отговорностите на 
поддържания командир е използването на 
всяка една оръжейна система. Той опре-
деля критериите за използване на сила по 
целите с отчитане на приетите правила и 
може да делегира права по идентифика-
ция и номинация на целите включително 
и на най-ниските нива от поддържаните 
сили. Поддържаният командира оценява 
доколко ефективно съвместната огнева 
поддръжка е подкрепила действията на 
съвместните сили в операцията или в оп-
ределена нейна фаза, доколко е съответ-
ствала на концепцията на операцията и е 
синхронизирана с действията на силите 
в хода на операцията. Показателите за 
оценка налагат необходимостта от непре-
къснат поток от информация по команд-
ната верига, отнасящ се до наличието на 
смъртоносни и несмъртоносни резултати 
от въздействието по целите, осигурява-
не на исканата съвместна огнева под-
дръжка, последователното използване на 
най-ефективните средства за огнева под-
дръжка, избягване на ненужно дублиране, 
ефикасно използване на въздушното прос-
транство, своевременност на съвместната 
огнева поддръжка на войските намиращи 
се в бойно съприкосновение с противосто-
ящите сили (контакт), включително и при-
лаганите подходи за координация, защита 
на сила, гъвкавост в осигуряване на съв-
местната огнева поддръжка, инциденти от 
приятелски огън и съпътстващи загуби.

Процеса на планиране на съвмест-
ната огнева поддръжка включва след-
ните етапи (фигура 2):

- крайно състояние и намерение на 
командира;

- развитие и приоритизация на цели;
- анализ на възможностите,
- решение на командира и назначава-

не на сили;
- планиране на мисии и изпълнението 

от силите;
- оценка.
Крайно състоянието и намерение 

на командира – развитие на концепци-
ята.

Анализ на мисията. Анализ на мисия-
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та помага да се разберат проблема и цели-
те на операцията и предоставя необходи-
мите насоки за планиране на операцията. 
Като част от планирането на съвместната 
огнева поддръжка, планиращите участват 
в анализа на мисия, за да определят какви 
сили и средства са необходими в подкрепа 

на операцията.
Указания по планирането. Коман-

дир осигурява щаба с насоки за детайлно 
планиране след извършване на анализ на 
мисията, включително ясно изложение на 
възможните подходи за решаване на про-
блема, условия, необходими за постигане 

Фиг. 2. Процес на планиране на съвместната огнева поддръжка
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на целите и визията на командира за опе-
ративните подходи за постигане на цели-
те, включително и използването на съв-
местната огнева поддръжка в операцията.

Указания по таргетинга. Команди-
ра, в координация с компонентите и външ-
ни организации, разработва въпросите по 
предварителния (плановия) и динамичния 
таргетинг, включително приоритети, кри-
терии и процедури относно време чувст-
вителни цели, критични цели и критерии 
за идентификация, както и разрешените 
действия срещу целите за поразяване. 
Тези дейности ще подпомогнат процеса за 
разработване на варианти за действие.

Разпределение. Щаба на МСОС раз-
пределят способностите и отпуснатите ре-
сурси, като отправна точка за планиране 
на съвместната огнева поддръжка.

Развитие и приоритизация на 
цели

Ефекти. Основното предназначение 
на таргетинга при планирането на операци-
ята е определи ефектите, които трябва да 
бъдат постигнати от огневото поразяване.

Придобиване на цели. Проучва потен-
циални системи и обекти, като цели за по-
разяване в интерес на мисията на МСОС, 
тяхната военна значимост и приоритетите 
за поразяването им.

Идентификация и номинация. Списъ-
кът на целевите номинации включва цели 
от общия списъка и списъкът на целите 
забранени за поразяване. Планиращите 
използват резултатите придобиването на 
целите в процеса целева номинация.

Одобреният съвместния интегри-
ран списък на приоритетните цели е 
класацията на всички цели, които са с раз-
личен приоритет в зависимост от мисията 
на МСОС.

Анализ на възможностите
Въоръжение. Планиращите опреде-

лят/разпределят оръжейните системи и 
средства за поразяване на конкретните 
цели заложени в списъците на целите, за 
да се създаде желания ефект.

Оценка на съпътстващите загуби. 
Съпътстващите загуби са неумишлено или 
инцидентно нараняване или увреждане на 
лица или обекти, които не биха били закон-
ни военни цели при нормални обстоятел-
ства. Подобна вреда не е незаконна, сти-
га тя да не е прекомерна в светлината на 

общото военно предимство. Въпреки това, 
дори когато това огнево поразяване е за-
конно, командирите трябва да гарантират, 
че то не влияе отрицателно на оперативни 
или стратегически цели. Оценката на съ-
пътстващите загуби не трябва да се бърка 
с оценката на риска, използвана от сухо-
пътните командири при вземане на реше-
ния по отношение на използването на не-
посредствена авиационна поддръжка или 
полева артилерия за поразяване на цели в 
близост до приятелски сили.

По силата на правото на военния 
конфликт, на принципа на пропорционал-
ността се изисква очакваните загуби на 
цивилни и инфраструктура да не са пре-
комерни по отношението на постигнато-
то оперативно предимство. Командирите 
следователно, са отговорни за предпри-
емането на всички практически мерки, за 
да сведе до минимум инцидентите предиз-
викващи смърт, нараняване и повреда на 
цивилни и цивилни обекти в провеждането 
на военни операции. Оценката на съпът-
стващите загуби е важна стъпка в процеса 
на разработването на цели обаче, това не 
е задължително да възпрепятства включ-
ването на валидни военни цели на целе-
вия списък.

Съпътстващите загуби могат да бъдат 
сведени до минимум чрез различни ме-
тоди. Оптимизиране избор на система за 
поразяване, тип боеприпаси, бойна глава, 
взриватели, позиция от която се поразя-
ва, както и маршрут на летателните сред-
ства към целта, ъгълът на въздействието 
оръжие, скорост на удара, екраниране и 
използване на точка за прицелване могат 
също да помогнат за намаляване на ефек-
тите от втори и трети ред от огневото пора-
зяване. При насочване към обекти, съдър-
жащи ОМУ или други токсични промишле-
ни материали, планиращите е необходимо 
да отчитат потенциалните опасности от 
тяхното освобождаване и разпръскване.

МСОС се стремят да изпълняват 
своите мисии през разграниченo прила-
гането на смъртоносни и несмъртонос-
ни средства за поразяване с минимални 
странични щети. Съвместни стандарти и 
методи за оценка на потенциалните щети 
предоставят техники за редуциране и под-
помагане на командирите с оценка на ри-
ска от военна необходимост и пропорцио-
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налност в рамките на процеса на вземане 
на решение.

В процеса на таргетинг е задължи-
телно да се определят точните коорди-
нати на целта, както и нейната форма 
и размери, което е крайно необходимо за 
определяне на средствата за поразяване. 
Точките на премерване (насочване) винаги 
са били важни, тъй те представляват же-
ланите точки на удара, което е необходимо 
както при високо точните боеприпаси така 
и при неуправляемите боеприпаси.

Решение на командира и назнача-
ване на сили

Обединяване на таргетинг усили-
ята и анализ на способностите. Плани-
ращите събират резултати от оценката на 
съпътстващите загуби с наличните сили, 
сензори и оръжейни системи. Това е преди 
всичко функция на отдел операции, но се 
нуждае от допълнителна разузнавателна 
информация, за да се гарантира, че те са 
правилно интегрирани в плана.

Възможности за бойно използване. 
Планиращите използват пълната гама от 
смъртоносни и несмъртоносни възмож-
ности, които са на разположение, когато 
се разработват варианти за използване на 
средства за поразяване предоставени на 
МСОС.

Планиране на мисии и изпълнение-
то от силите

Проектът JIPTL обикновено съдър-
жа повече цели, отколкото е възможно и 
необходимо да се поразят. Съвместната 

група по таргетинг предоставя на коман-
дира препоръки, които съответстват на 
наличните ресурси за постигане на цели. 
Този списък се разделя на две части, като 
в първата се назначават конкретни сили 
и време за поразяване, а в долната част 
целите не подлежат на поразяване. МСОС 
издават заповеди и поставя задачи на ба-
зата на одобрения план за операцията.

Оценка
Оценка на съвместната огнева под-

дръжка изисква разработване на план за 
оценка, която включва, но не се ограни-
чава до показателите да бъдат наблюда-
вани по време на изпълнение, оценка на 
съвместни дейности за огнево поразяване 
и препоръки за коригиране на бъдещите 
дейности за огнево поразяване.

Съвместната огнева поддръжка е ма-
териализиран израз на функцията „огнево 
поразяване“. Тя е съществена при снижа-
ване на оперативните способности на про-
тивостоящите сили в многонационалните 
съвместни операции. Нейната ефектив-
ност и принос за успеха на операцията са 
в пряка зависимост от нивото и на интегра-
ция и координация в плана на операцията 
и действията на съвместните сили. Тя е 
основен инструмент за нанасяне на физи-
чески загуби на противника и за снижава-
не на собствените загуби. На оперативно 
ниво от водещо значение е координирано-
то и целесъобразно използване на способ-
ностите за огнево поразяване на подчине-
ните компоненти.

1. AJP-01(D) Allied Joint Doctrine, December 2010.
2. AJP-3(B) Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations, March 2011.
3. AJP-5 Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning, June 2013.
4. JP 3-09 Joint Fire Support, December 2014.
5. STANAG 2934 “Artillery procedures“.
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Предизвикателства пред КИС  
на Българската армия за поддържане 

на управлението  
в условията на кибервойна

Майор Искра Байчева

Резюме: Планирането и изпълнението на операциите през 21 век ще се определя, не толкова 
от количеството въоръжение и техника, а от доставянето на своевременна  информация 
за бойното поле и нейното единно разбиране от всички участници, и възможностите за 
осъществяване на сигурна и надеждна комуникационно-информационна поддръжка на 
командването и управлението в условията на кибервойна.
Ключови думи: Комуникационно-информационна система (КИС), Командване и управление 
(С2), мрежово-центричните операции, киберпространство, кибервойна

Abstract: Planning and implementation of operations in the 21st century will be determined not so 
much by the amount of weapons and equipment, and on the delivery of timely information on the 
battlefield and its common understanding by all participants and opportunities for implementing 
secure and reliable communication and information support command and control in a cyberwar.

Key words: Communication and Information System (CIS), Command and Control (C2) network-
centric operations, cyberspace cyberwar

Е 
дни от основните характеристики 
на съвременното общество са ко-
муникациите, и свързаният с тях 

обмен на информация. В тази връзка ус-
лугите, мрежите, инфраструктурата и сис-
темите, които се изграждат на основата 
на информационни и комуникационни тех-
нологии представляват критичен ресурс. 
И както във всички области, така и в об-
ластта на сигурността и отбраната зави-
симостта от надеждността на ползваните 
информационни и комуникационни мрежи 
става все по-голяма. Информацията е из-
ключително ценна, а необходимостта от 
управление на огромно количество дан-
ни и тяхната защита е очевидна. Компю-
търните пробиви и атаки стават по-чести, 
по-смели и по-сложни. Организациите и 
техните комуникационни и информацион-

ни мрежи и системи са изправени пред се-
риозни заплахи за  сигурността си. 

Трябва да признаем, че сме ангажи-
рани в една нова война – кибервойна, 
водеща се не на бойното поле, а в кибер-
пространството и поради този факт не 
е достатъчно, да разчитаме единствено 
на добре познатите стратегии за отбрана. 
За разлика от традиционните, суша, въз-
дух, море и космос, киберпространството 
поставя нови предизвикателства, и пови-
шаването на информираността по отно-
шение на  неговите характеристиките и 
особеностите спомагат за по-доброто му 
познаване и овладяване. Необходими са 
нови стратегии и тактики за водене на ки-
бервойна, а липсата им би довела до не-
навременно и  неефективно използване 
на технологиите за справяне с рисковете 



56

за сигурността. Рисковете и заплахите в 
киберпространството трябва да се раз-
глеждат в контекста на цялостния меха-
низъм за противодействие на рисковете и 
заплахите за националната сигурност.

 В международен план се използват 
няколко определения за киберпростран-
ство, но най-близко до разглежданата 
от нас позиция е това на международния 
съюз по далекосъобщения (ICU), който из-
ползва термина „киберпространство“ за 
описание на „системи и услуги, свързани 
пряко или косвено с интернет, телекомуни-
кационни и компютърни мрежи“.[7]

Сигурността в киберпространството 
е въпрос, който стои пред всички през 21 
век. Препоръка ITU-T X.1205 „Общ преглед 
на киберсигурността“ казва: „Киберсигур-
ността е набор от инструменти, политики, 
концепции за сигурност, гаранции за си-
гурност, насоки, подходи за управление на 
риска, действия, обучение, добри практи-
ки, застраховки и технологии, които могат 
да бъдат използвани за защита на кибер-
средата и организационните и потреби-
телски активи“.

Успехът в съвременните военни опе-
рации зависи от използването на нови 
стратегии свързани с противопоставянето 
на съвременните предизвикателства към 
сигурността. Развитието на мрежови спо-
собности се разглежда като най-ефектив-
ния начин за усвояване на потенциала на 
съвременните технологии във военното 
дело и как този потенциал да се използва 
за поддържане на бъдещите операции. 

„Мрежата” формира едно ново прос-
транство – информационното, в което се 
провеждат основните стратегически опе-
рации с разузнавателен и военен харак-
тер, така също и тяхното медийно, иконо-
мическо и техническо осигуряване[5].

„Мрежата” в широк смисъл включва в 
себе си различни съставни, които до сега 
са разглеждани като отделни елементи. 
Бойните единици, комуникационната сис-
тема, информационното осигуряване на 
операцията, формирането на обществено-
то мнение, разузнаването и контраразуз-
наването, религията, науката, технически-
те разработки и други, сега са свързани в 
една обща, интегрирана информационна 
среда („мрежа”) и осъществяват непрекъс-
нат обмен по между си [5]. 

В рамките на „теорията на войната в 
информационната епоха”, военната ре-
форма се заключава в едно: изграждане 
на мощна и всеобхватна мрежа, която кон-
цептуално заменя съществуващите моде-
ли и концепции на военната стратегия като 
ги интегрира в единна система. Войната се 
превръща в мрежово явление, а бойните 
действия – част от мрежовите процеси [5].

Инициативата на НАТО за мрежо-
во-ориентираните способности (NATO 
Network Enabled Capability – NNEC) е на-
сочена към възможностите на Алианса да 
обедини различните нива - военни (страте-
гически, оперативни и тактически) и цивил-
ни, чрез информационна инфраструктура.

Инициативата предоставя следните 
предимства на всички нива:

l Подобрена ефективност;
l Увеличаване на оперативната съв-

местимост между нациите;
l Подобрен и сигурен начин за об-

мен на информация;
l По-добро качество на информаци-

ята;
l По-бързо вземане на решения и 

общо увеличаване скоростта на управле-
нието.

Мрежово-ориентираните способ-
ности налагат преосмисляне на виждани-
ята за предназначението и структурата на 
системата за командване и управление. Те 
превръщат информационното превъз-
ходство в реална бойна мощ и осигуряват 
развръщането на техните пълни оператив-
ни способности, чрез ефективно свързва-
не на всички елементи2. 

Мрежово-центричните операции 
устойчиво навлизат като основен ефек-
тивен и ефикасен способ за постигане на 
целите, а защита от кибернетични атаки 
е важно условие за тяхното успешно про-
веждане. Тези операции се основават на 
единството на основните подсистеми за 
командване и управление, сензори, сред-
ствата за въздействие и комуникационни и 
информационни системи за доставяне на 
необходимата информация за управление 
в реално време [1]. 

В съвременните условия, поради на-
расналата роля на информацията във 
военното дело и обвързаното с нея ин-
формационно превъзходство, защитата 
на КИС се  разглежда в значително по – 
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широк смисъл – като част от т.н. информа-
ционни операции. [3]

Понятието „информационна опера-
ция” (ИО) във военната област се използ-
ва от специалистите при определяне на 
действия, чиято цел е постигане на инфор-
мационно превъзходство над противника. 
Тези действия включват:

• Защита на собствените информа-
ционни процеси;

• Въздействие върху противниковите 
информационни ресурси, не позволявайки 
същите да се реализират. [3]

Или с други думи казано успехът в 
съвременните операции зависи от пости-
гането на информационно превъзход-
ство и ефективно взаимодействие, чрез 
използването на съвременни комуника-
ционни средства и високотехнологични 
информационни решения.

Ефективното информационно превъз-
ходство се постига чрез комплексни меро-
приятия, позволяващи, от една страна, да 
се наруши процесът на вземане на реше-
ния от противника, а от друга – информаци-
ята в собствената система за управление 
да се обработва по-ефективно и бързо, от-
колкото го прави противникът.

Киберзащитата осигурява на-
личността и управлението на услугите в 
КИС под въздействието на злонамерени 
действия и атаки в кибер пространството 
и се постига чрез [2]:

• откриване и отговор при инциденти в 
реално време;

• непрекъснато наблюдение на ста-
ционарни и мобилни комуникационни и ин-
формационни средства;

• формиране на обща картина по ки-
бер защита;

• сканиране на зловреден мрежови 
трафик и блокиране на реални заплахи;

• механизми за координиране и до-
кладване на национални и съюзни центро-
ве с отговорности по кибер защита;

• формиране на групи за реагиране 
при кибер атаки;

• разузнаване за оценка и откриване 
на кибер заплахи, споделяне на информа-
цията с цел информиране за обстановката 
и ранно предупреждение;

• възстановяване на КИС от кибер 
атаки и непрекъсна поддръжка на критич-
ни услуги и процеси;

• обучение и подготовка на личен със-
тав в областта на кибер защитата;

• разследване на инциденти в КИС.
Това от своя страна означава, че КИС 

трябва да притежава необходимите спо-
собности за изграждането на устойчива 
и ефективно функционираща система за 
командване и управление на войските и 
силите. 

От технологична гледна точка систе-
мата за командване и управление предя-
вява следните изисквания към КИС [2]:

l висока пропускателна способност;
l достъпност и надеждност;
l сигурност на данните;
l гъвкавост;
l оперативна съвместимост;
l мобилност;
l противодействие на смущенията.
В изпълнение на съвременните кон-

цепции, новата задача на КИС е не само да 
поддържа управлението, но и да реализи-
ра интеграцията на бойните системи (без-
пилотни управляеми системи, сензорни 
мрежи). Това поставя и нови изисквания в 
допълнение на съществуващите, а именно:

l адаптивност; 
l достъпност;
l самоизграждане;
l пълен контрол;
l възможност да обработва огромни 

масиви от данни. 
От организационно-техническа 

гледна точка  възможностите на КИС 
за поддържане на управлението при 
кибер атака се осъществяват чрез:

l Техническо възстановяване и ре-
монт - трябва да се прилагат целенасоче-
ни технически и процедурни решения, с 
фокус върху източника на заплаха и нама-
ляване на неговото влияние;

l Заделяне на качествен резерв от 
комуникационни и информационни ресурси, 
способстващи за повишаване на устойчи-
востта, чиито състав се определя в резултат 
на прецизен разчет на риска за системата.

l Възможности за бързо преконфигу-
риране на КИС без загуба на комуникация.

Информационните способности на 
Българската армия са свързани с „осигу-
ряване на точна, навременна и защитена 
информация, гарантираща ефективното 
и прецизно управление и взаимодействие 
между органите за управление” [1]. Това 
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се постига чрез създаване и поддържане 
на системи за наблюдение, разузнаване 
и автоматизиран обмен на информация, 
спомагащи за изграждането на пълна и 
опозната картина на общата обстановка 
и представляващи част от интегрирана 
комуникационно-информационна систе-
ма от органи, комуникационно-информа-
ционни ресурси, процедури, доктрини и 
документи за добиване, обмен, обработка, 
съхранение и защита на информацията, 
включително и от кибернетични атаки[2].

Според Националната отбранителна 
стратегия, развитието на информационни-
те способности е свързано с изграждане и 
усъвършенстване на:

l Системите за наблюдение, разуз-
наване и ранно предупреждение както и 
пунктовете за събиране, обработка, ана-
лиз и обмен на информация на национал-
но и съюзно ниво;

l Комуникационно-информацион-
ната система (КИС) на въоръжените сили 
(стацинарна и мобилна) като част от Един-
ната интегрирана комуникационно-инфор-
мационна система на страната;

l Мобилните тактически комуника-
ции, осигуряващи оперативна съвмести-
мост и управление на формированията в 
съвременна бойна среда;

l Способности за действие в мрежо-
во-центрична информационна среда;

l Способности за превенция, откри-
ване, защита и възстановяване след ки-
бер-атаки.

Обобщените данни, получени в ре-
ално време от системите за наблюдение, 
разузнаване и ранно предупреждение, 
спомагат за повишване на информацион-
ните способности чрез предоставяне на 
пълна и опозната картина на въздушната, 
наземната и морската обстановка, която 
се предоставя на длъжностните лица в ре-
ално време [4].

Комуникационно-информационна-
та система се поддържа от мирно време 
и осигурява управление на структурите и 
формированията при кризи от различен 
характер. Стационарната КИС обхваща 
стационарните комуникационно-инфор-
мационни възли на защитените пунктове 
за управление на стратегическо и опера-
тивно ниво, както и стационарната опорна 
комуникационна мрежа, като осигурява 

информационния обмен за управление на 
страната и въоръжените сили в мирно вре-
ме и по време на война. Мобилната КИС, 
състояща се от мобилни модули, осигуря-
ва информационния обмен за управление 
на формированията от Българската армия 
и коалиционните сили на територията на 
страната и информационните потребно-
стите на формированията от Българската 
армия, участващи в мисии и операции зад 
граница.[4]

Способностите, осигурявани от мо-
билните тактически комуникации, се по-
стигат с цифровизация на системата като 
цяло и с осигуряване на високоскоростен 
обмен на информация в реално време, не-
обходими при модулно развръщане и ко-
муникационно осигуряване на бойни групи 
на голямо отдалечение от територията на 
страната.[4]

Мрежово-центричната информацион-
на среда осигурява способности за воде-
не на военни действия базирани на бой-
на мощ, която може да бъде генерирана 
от ефективното свързване или мрежова 
работа на бойните формирования. Тя се 
характеризира чрез способността гео-
графски разпръснати сили (състоящи се 
от единици или модулни формирования) 
да изградят високо ниво на споделена ин-
формираност между тях за бойната обста-
новка, която чрез само-синхронизация да 
осигури възможност за осъществяване на 
целите, поставени от командирите. Това 
се постига чрез трите ключови предим-
ства на мрежово-центричните операции: 
информационен обмен между географски 
разпръснати сили; добра информираност 
на мрежово-центричните войски; ефектив-
но свързване между единиците на бойното 
поле.[4]

В развитието на  военните КИС се 
наблюдава разделяне на елементите на 
системата от единиците и формировани-
ята, които тя поддържа. В съвременните 
КИС, за да се осигури оптимално използ-
ване на системните ресурси, структурата 
на мрежата е централизирана, а услугите 
-  децентрализирани – за максимална дос-
тъпност на потребителите.

Способностите за превенция, откри-
ване, защита и възстановяване след ки-
бер-атаки е съществен елемент на инфор-
мационните способности за осигуряване 



59

на сигурността. Те се постигат самостоя-
телно или съвместно със съюзниците чрез 
изграждане на единна интегрирана систе-
ма за откриване, предупреждаване и реа-
гиране на кибер-заплахи в компютърните 
мрежи и устройства, използвани за нужди-
те на отбраната[4].

 В инвестиционният план-програма 
на Министерството на отбраната до 2020 г. 
са включени три важни проекта [6] с които 
ще се подобрят възможностите на КИС за 
управление:

l Проект 7 „Придобиване на модул 
за комуникационно-информационна под-
дръжка на контингент”, с което ще се оси-
гурят в комуникационно и информационно 
отношение българските военни контин-
генти при участието им в операции и ще 
се създадат способности за действие в 
мрежова среда при осъществяване на на-
ционалното управление;

l Проект 12 “Кибернетична защита”, 
с който се осигуряват способности за по-
вишаване на кибернетичната сигурност на 
съществуващи, изграждани и предстоящи 
за изграждане военни системи и мрежи, 
като се поддържа и развива център за на-
блюдение и анализ, и център за реагиране 
и възстановяване;

l Проект 13 „Развитие на автомати-
зирана информационна система на Ми-
нистерството на отбраната, Българската 
армия, оперативните и тактически щабо-
ве”, като се изгражда единна мрежова ин-
формационна среда за функциониране на 
системата за командванe и управление на 
всички нива – стратегическо, оперативно и 
тактическо и подпомагане на дейността на 
структурите от Министерството на отбра-
ната за успешно изпълнение на мисиите и 
задачите, чрез непрекъснат, бърз и надеж-
ден електронен обмен и достъп до общи 
информационни масиви.

Важен елемент за повишаване на ин-
формационните способности на Българ-
ската армия е развитие на системите за 
командване и управление. За повишаване 
на боеготовността и ефективността на Въ-
оръжените сили, системите за  командва-
не и управление имат водеща роля и тях-
ното развитие се разглежда като основен 
приоритет[4].

В проектите за модернизация на 
C4I-системите в МО и БА се предвижда те 

да се интегрират в единна информацион-
но-комуникационна среда, която да осигу-
рява високо качество на услугите и оптими-
зирани финасови разходи за реализация и 
поддръжка. Това ще се постигне с широко 
прилагане на високотехнологични реше-
ния и използване на ефективни системи, 
с реализация на надеждни архитектури и 
на подходящи средства за комуникация и 
защита на информацията[4].

За повишаване на информационни-
те способности на въоръжените сили от 
съществено значение е създаването на 
съвместни информационни среди за общо 
ползване и споделяне на информация-
та. Компютърните системи за съвместна 
работа (Collaborative software, Groupware, 
Workgroup support systems) обединяват ком-
пютърен софтуер, проектиран да подпома-
га потребителите за съвместно решаване 
на задачи при постигане на общи цели. С 
развитието на технологиите тези информа-
ционни среди позволиха да се обменят тек-
стови съобщения (чат), глас и видео в ре-
ално време, а впоследствие и на специали-
зирани приложения, като общи календари, 
информационни бюлетини, WEB-портали 
за съвместна работа и др. 

Прилагането на технологии и решения 
за съвместна работа ще повиши способ-
ностите, ще спести време, не изисква фи-
зическо събиране на участниците в едно 
помещение при брифинги и съвместни дис-
кусии, ползват се единни информационни 
системи и ресурси и др. Освен това, голя-
ма част от задачите, които се изпълняват, 
са свързани със съвместни обсъждания 
(брифинги) (Real-Time Meetings), подготовка 
и управление на съвместни документи за 
управление на войските (Group Document 
Handling), организиране на работни пото-
ци по различни оперативни задачи (Work 
Flow), планиране и съставяне на графи-
ци на мероприятия (Group calendaring and 
scheduling), споделяне на знания, свърза-
ни с видовете осигурявания и управленски 
опит (Knowledge Sharing), подпомагане взе-
мането на решения от командира (специа-
лизирани приложения ) и др. [4]. 

Една от първите информационни среди 
за съвместна работа, с прилагане на съвре-
менни технологии за повишаване на инфор-
мационните способности в сигурността и 
отбраната, е проектирана и реализирана от 
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Института по отбрана през последните го-
дини. Прототипът на тази информационна 
среда включва: специализирана подсисте-
ма за групова работа; подсистема за кому-
никация и видеоконференции; документал-
но-информационна подсистема; подсисте-
ма за обмен на съобщения и оповестяване; 
географска информационна подсистема; 
подсистеми за управление и за защита на 
информацията и др. [4].

Ефективното използване на бойни-
те възможности на въоръжените сили, в 
значителна степен зависи от изградена-
та устойчиво функционираща система за 
управление, а тя от своя страна зависи 
от, изградена със способности да инте-
грира и управлява бойния потенциал на 
всички участници, елементи на „бойното 
поле”, съвременна КИС. Освен това КИС 

трябва да бъде боеготова, да е мобил-
на и защитена от разузнаването на про-
тивника, за да може управлението да се 
реализира като целенасочен процес за 
привеждане на военната система в съот-
ветствие с обективните закономерности 
на средата, и за реализиране на поста-
вените цели. 

Важно предизвикателство е  намира-
нето на баланс между необходимите спо-
собности и наличните ресурси. Основен 
приоритет при развитието на въоръжени-
те сили е изпълнението на декларираните 
способности и развитието на нови. Това 
се постига чрез  научнообоснован подход 
за модернизация на въоръжените сили и 
осигуряването им с ефективни, надеждни 
и боеспособни въоръжение, системи и тех-
нически средства. 

1. Natsionalna otbranitelna strategiya, 2011 g.
2. NP-06. Doktrina za KIS na VS, 2012 g.
3. Kalchev K., Organizatsiya i upravlenie na KIS v boya i operatsiite, S, VA, 2008.;
4. „Informatsionnite sposobnosti – vazhen element na inteligentnata otbrana“, S. Balabanov, R. Iliev, 2012g.  
http://www.atlantic-bg.org/files/aora_mod_akis_conf_programme_30_31_jan_2012.html
5. Informatsionnite sposobnosti kato chast ot voennite sposobnosti“, doklad na  zamestnik-nachalnik na otbranata – 
vitseadmiral Plamen Manushev,2012g. 
http://www.atlantic-bg.org/files/aora_mod_akis_conf_programme_30_31_jan_2012.html
6. „Investitsionen plan-programa na Ministerstvoto na otbranata do 2020 g.“   http://www.md.government.bg/bg/
documents_planoveProgramiStrategii.html
7. http://cio.bg/2605_iziskvaniya_kam_savremennite_kis_v_sigurnostta_i_otbranata.0
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Планиране на събирането  
на  разузнавателна информация  

чрез разузнаване с хора

Капитан д-р Явор Янков 
Подполковник д-р Милен Иванов

Р 
азличните източници дават раз-
лични определения за HUMINT, но 
основното му значение е водене на 

разузнаване с прякото използване на хора. 
В структурите на НАТО HUMINT се дефи-
нира като: категория разузнавателна ин-
формация добита и осигурена от човешки 
ресурси. Може да се обобщи, че разузна-
ването с хора е резултат от систематична 
и целенасочена дейност по използване на 
човешки източници от специално обучен 
личен състав, за добиване на разузнава-

телна информация.
Добиването на информация при 

HUMINT е термин за действия провежда-
ни от различни формирования и специа-
лизирани структури с цел получаване на 
ситуационно усещане в района на бой-
ните действия. Това включва добиване 
на информация по време на патрулиране 
(пеши и на машини), конвои, ескорти, охра-
нителни и други военни дейности, добива-
не на информация от нередовни и непред-
намерени контакти, случайни разговори, 

Резюме: разузнаването с хора (HUMINT) е събиране на информация чрез човешки контакт. 
Това е един от трите традиционни метода за събиране на разузнавателна информация, 
заедно със сигналното разузнаване и фоторазузнаване (съответно SIGINT и IMINT). След 
терористичните атаки от 11 септември 2001 г. много наблюдатели в Съединените щати 
осъдиха предишните съкращения в HUMINT, които съдействаха за създаването на среда, 
в която разузнаването в САЩ до голяма степен не знаеше за предстоящите нападения.
Съгласно FM 3-0, Глава 6, в рамката на операциите HUMINT съдържа четири компонента: 
План, подготовка, изпълнение и оценка. Планирането на HUMINT определя целите на 
събирането, кога да го събира и кои ресурси ще бъдат натоварени да направи събирането.
Ключови думи: разузнаване с хора, планиране на разузнаването с хора, HUMINT, човешки 
контакт, информация, цели за събиране, план, подготовка, изпълнение и оценка

Abstract: Human intelligence (HUMINT) is the gathering of information through human contact. It 
is, along with signals intelligence and imagery intelligence (SIGINT and IMINT respectively), one of 
the three traditional means of intelligence gathering. After the September 11, 2001, terrorist attacks, 
many observers in the United States decried previous cutbacks in HUMINT that had helped create 
an environment in which U.S. intelligence was largely unaware of the impending attacks. Following 
the operations process defined in FM 3-0, Chapter 6, there are four components within HUMINT 
operations: Plan, Prepare, Execute, and Assess. HUMINT planning defines collection objectives, 
when to collect it, and which resources will be tasked to do the collection.
Key words: Human intelligence, Human intelligence planning, HUMINT, human contact, information, 
collection objectives, Plan, Prepare, Execute, and Assess.
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контакти с местното население и власт, и 
контактите с приятелските сили. При воде-
не на операции различни от война, разуз-
наването с хора може да осигури голяма 
част от неоходимата разузнавателна ин-
формация. 

Събирането на разузнавателна ин-
формация посредством човешки ресурс 
се осъществява непрекъснато, по всяко 
време и е неотменимо задължение на все-
ки военнослужащ.

Подготовката по HUMINT се подпо-
мага концепцията на НАТО за противо-
действие на хибридните заплахи, като се 
провежда изследване за приложимост-
та HUMINT екипите в борбата срещу тях. 
Хибридните заплахи представляват раз-
нообразна и динамична комбинация от 
противникови военни сили, паравоенни 
формирования, партизански групи и кри-
минални структури, обединени от общата 
цел за извличане на взаимни ползи. 

Необходимо е провеждането на 
курсове за колектори на разузнавател-
на информация от човешки източници. 
Те трябва да покриват всички аспекти от 
доктрината на Алианса по разузнаване с 
хора, тактиката, техниките и процедурите 
по HUMINT и регламентиращите докумен-
ти по разузнаването. Обучаемите е необ-
ходимо да придобият знания, навици и 
умения като колектори на разузнавателна 
информация от човешки източници. Да се 
обучат на воденето на разговори, разпи-
ти, тактики за дебрифинг, определяне на 
насоките и методите за събиране на раз-
узнавателна информация, провеждат под-
готовка по интерпретиране на добитата 
информация и изготвяне и разпростране-
ние на разузнавателни продукти. Другите 
направления на подготовката са: извлича-
не на информация от местното население, 
оценка на риска и операции по скрийнинг 
на източниците.

Разузнавателния процес включва: 
планиране, подготовка, добиване, обра-
ботка (анализиране и прогнозиране) и раз-
пространение на готовия разузнавателен 
продукт. 

Планирането и управлението на 
HUMINT операциите се поддържа от обща 
щабна структура на разузнаването и кон-
траразузнаването - S/G/J2X. Тази струк-
тура осигурява и поддържа функциони-

рането на разузнавателната система за 
разузнаване с хора. Планирането и упра-
влението на HUMINT се осъществява от 
началниците на S/G/J2X при активно съ-
трудничество и подпомагане от страна на 
контраразузнването. Различните нива на 
разузнаването осъществяват командване 
и управление (Command and Control - С2) 
на подчинените им екипи за разузнаване 
на хора. Това се осъществява чрез поста-
вяне на задачи за разузнаване, изисквания 
които се предевяват към него и контроли-
рането на потока на информация.

За осъществяване на оперативния 
процес трябва да се проследят неговите 
четири основни етапа:

l Планиране
l Подготовка 
l Изпълнение
l Оценка
Планирането на HUMINT определя 

задачите за изпълнение, кога да се изпъл-
нят и към кои източници те да бъдат отпра-
вени. Командирите, под които управление 
се намират екипите за разузнаване с хора, 
планират и утвърждават основните разуз-
навателни изисквания. Командира и него-
вия щаб  определят кой екип (или екипи) 
най-добре би изпълнил задачата, като се 
взема предвид какви контакти и източници 
имат. Друг аспект на етапа на планиране 
е придържането към стандартните опеар-
тивни процедури - СОП (SOP – Standart 
Operational Procedures). Планирането 
трябва да се осъществява спрямо специ-
фичните тактика, техники и процедури при 
изпълнение на оперции по разузнаване 
с хора. Планирането и управлението не 
трябва да се намесва или да надхвърля 
С2, което командира има над структурата 
или формированието. За екипите за раз-
узнаване с хора контрола и управлението 
се осъществява от структурата на разуз-
наването - S/G/J2X. Техническия контрол 
включва управлението на източниците, 
базата данни, управлението на други раз-
узнавателни органи, връзката с  други 
HUMINT структури и деконфликта на инте-
реси при операциите.

Втория етап от процеса на плани-
ране е подотовката на HUMINT операци-
ите. По време на тази фаза, командирите 
и щаба, влючително и групата за управле-
ние и контрол на разузнаването с хора, 
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разглежда задачите и плана на мисията. 
Това се прави за да се осигурят всички 
зони на операцията. За целта е необходи-
мо да се изпълнят следващите стъпки:

- Личен състав за изпълнение на за-
дачата (екипа за разузнаване с хора) и ко-
мандир; 

- Основни задачи и мероприятия кои-
то трябва да се изпълнят;

- Противникови и приятелски сили в 
района на операцията;

- Маршрут (основен и алтернативен);
- Материално-техническо осигуряване;
- Превозни средства (вид, състояние, 

въоръжение и екипировка);
 - Комуникации;
- План за обезпечаване на сигур-

ността;
- Процедури по конвоиране, при кон-

такт с противника и точки (места, райони) 
за събиране;

- Основните изисквания към операци-
ята трябва да бъдат изпълнени;

- Продължителност на задачата.
Екипите за разузнаване с хора под-

готвят план с въпроси, които да зададат 
на източниците. Ако повече от един екип 
действа в една и съща зона, то те трябва 
да съгласуват своите планове с въпроси 
за координиране на целия разузнавате-
лен процес. 

Важно е да се спомене, че HUMINT 
екипите трябва да бъдат включени  във 
всички изпълнявани тренировки от под-
държащото ги формирование. Командири-
те трябва да се уверят в координацията на 
действията и комуникацията между раз-
личните структури.

Третия етап е изпълнението на са-
мата операция. Той се състои в събиране 
на информация съгласно плана за разуз-
наване и наблюдение. Изискванията към 
разузнаването се изпълняват спрямо ука-
занията на командира. Ръководителя на 
HUMINT екипа избира източника (или из-
точниците), който най-добре би отговорил 
на необходимостта от информация.

Четвъртия етап е оценка. Оценява-
нето и анализирането е продължителен 
мониторинг на планирането, подготовката 
и изпълнението на мисията. То се извърш-
ва спрямо критериите за успех и оценка. 
Този етап играе основна роля във всички-
те аспекти на разузнавателния процес. Ко-

мандирите и структурите, които изпълня-
ват HUMINT операции, носят отговорност 
за организирането, провеждането и за-
вършването им. За изпълнението на зада-
чите командирите от всички степени, тряб-
ва да осигурят логистиката и сигурността 
в района на действие. Те трябва да са убе-
дени в подготовката и готовността на еки-
пите за разузнаване с хора за изпълнение 
на мисията. Необходима е връзка между 
S/G/J2X и формированията за разузнава-
не. Командира на формированието анали-
зира задачите на старшото командване и 
концепцията на операцията.

Контролът на HUMINT операцията се 
осъществява въз основа на приетите и за-
повядани тактика, техники и процедури. 
Структурите на S/G/J2X изпълняват след-
ните функции:

- Определят и управляват обхвата и 
насоките на операцията;

- Разкриват критичните точки при съ-
биране на информацията;

- Установяват основните изисквания 
към добиването на информация;

- Съветват екипите за разузнаване с 
хора за техниките и процедурите при съ-
биране на информацията, в съответствие 
с действащите ограничения, закони и др.;

- Регистрират деконфликтни източници;
- Съветват командирите;
- Координират взаимоотношенията 

между щабните структури и други разузна-
вателни служби;

- Изпълняват преглед на операцион-
ната обстановка;

- Координират общите действията с 
коалиционните сили.

Предвид гореспоменатото може да 
се направи заключението, че операции-
те по разузнаване с хора, обхващат дей-
ности свързани с използването на сили 
и средства са осигуряване и поддръжка. 
Командирите, щабовете и разузнавател-
ните структури от всички степени участ-
ват, тренират, координират и подпомагат 
действията на HUMINT. Действията по 
разузнаване с хора са сложен процес, 
който не е ограничен само в действията 
на екипа за разузнаване с хора.  Коман-
дирите и щабовете трябва основно да по-
знават тактиката, техниките и процедури-
те при добиване на информация посред-
ством човешки ресурс.
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Способите и методите за добиване 
на разузнавателна информация посред-
ством HUMINT е сложен и многостранен 
процес, започвайки от първоначалното 
взаимодействие между формированията 
и местното население, преминавайки през 
по-сложни източници и работа с инфор-
матори, ръководени от специално обучен 
персонал за разузнаване – екипите за раз-
узнаване с хора.  

Взаимодействието между формиро-
ванията е основна и важна част от спектъ-
ра за добиване на разузнавателна инфор-
мация посредством човешки ресурс, която 
изгражда условията за успеха на всички 
други операции за събиране на разузна-
вателна информация в зоната на мисията. 
Фразата: “всеки военнослужещ събира ин-
формация” най-добре обобщава тези дей-
ности. Обикновено те включват: събиране 
на информация по време на патрулиране, 
конвоиране, охрана на КПП, както и еже-
дневния контакт между войниците и мест-
ното население.

Така може да се обобщи, че навре-
менното събиране, анализиране и разра-
ботване на разузнавателни продукти при 
разузнаване с хора е ключово за изпъл-
нение на операцията, и за осигуряване на 
ситуационното усещане. Самата инфор-
мация и нейните източниците трябва да 
бъдат проверени, и класифицирани  за 
достоверност и сигурност.

Изложения материал дава основания 
за размисъл по редица въпроси и налага 
следните изводи:

l Чрез централизирано планиране и 
децентрализирано изпълнение, се постига 
интеграция на всички операции по разуз-
наване и наблюдение.

l Механизмите за контрол и упра-
вление на HUMINT структурите улесня-
ват идентификацията на информацията в 
краткосрочен план и пренасочват разузна-
ването и наблюдението за изпълнение на 
нови задачи.

l Структурите на S/G2 носят отговор-
ност за процеса за управление на HUMINT. 
Той се използва за организиране и коор-
диниране на действията по разузнаване 
и наблюдение, с цел да се постигне си-
туационно усещане и да се удовлетворят 
основните разузнавателни изисквания на 
командирите. 

Приоритетните разузнавателни из-
исквания на командира дават основните 
насоки за събиране на разузнавателна 
информация от всички елементи включе-
ни в бойната дейност, включително съби-
рането на информация чрез разузнава-
не с хора. На различните нива, указания 
се дават от разузнаваелните структури 
J/G/S-2. Те включват обобщена оценка 
на това което се знае за зоната за отго-
ворност на батальона, бригадната или 
дивизионната зона и дори, за страната 
като цяло. На провежданите съвещания 
по разузнаване, системно наблюдение, 
целеуказване и разузнаване чрез визу-
ално наблюдение, се формулират при-
оритетните разузнавателни изисквания 
на командирите и се оформят в една по-
редица от въпроси, които командирите 
на формирования изпълняващи задачи 
по  разузнаване  ползват при разговор с 
местни жители. Формулирането на тези 
въпроси трябва да става така, че да се 
избегне разкриването на приоритетните 
разузнавателни изисквания на команди-
ра. Въпросите трябва да обхващат широк 
спектър, да са некласифицирани (непод-
редени, несистематизирани). 

Приоритетните разузнавателни из-
исквания формулирани чрез удачно из-
брани въпроси се предават по нива. 

Указания за работа при разузнаване с 
хора идват от няколко инстанции – от стар-
шите щабове (например Многонационален 
корпус), през дивизия и бригада, а след 
това от батальон до ниво взвод. Формиро-
ванията изпълняващи задачи по разузна-
ване с хора е необходимо да знаят прио-
ритетните разузнавателни изисквания на 
командира и всякаква специфична инфор-
мация, която би представлявала интерес. 
За да синхронизират съществуващите 
действия и разузнавателни процеси са не-
обходими точно определени процедури.

Събиране на информация и доклад-
ване.

Тъй като контактите, осъществява-
ни по време на изпълнение на задача са 
класифицирани като “еднократни връзки”, 
съществуват редица ограничения за това 
какво може да се подарява и как могат да 
се използват връзките. Тъй като надежд-
ността на еднократните връзки не може 
да бъде определена, съществуват строги 
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ограничения за това какво може да се дава 
при тяхното осъществяване, и как трябва 
да бъдат използвани връзките. Лицата 
от бившите национални разузнавателни 
служби (или подозираните за такива) тряб-
ва да се предават незабавно на екипите за 
тактическо HUMINT разузнаване за по-на-
татъшно използване като източници на 
сведения. Използването на еднократните 
връзки отвъд международните граници е 
забранено и възможните случаи трябва 
да се отнасят към структурите J/G/S2 чрез 
най-близкият екип за тактическо HUMINT 
разузнаване. На еднократните връзки не 
могат да се поставят задачи, въпреки че 
те могат да бъдат включени в заявките за 
събиране на информация. Еднократни-
те връзки не могат да поставят задачи на 
местното население да събира разузнава-
телна информация.

Разговорите, разпитите и извличането 
на информация са дейности, ръководени 
от J/G/S-2 – военно разузнаване, личния 
състав на формированиято, което е под 
командването на J/G/S-2 и тактическите 
HUMINT екипи. Дейността им включва и 
разпитване и извличане на информация 
от приятелските сили и местно население. 
“Еднократните” връзки могат понякога да 
се подновят нерегламентирано за добива-
не на допълнителна информация и тогава 
те се причисляват към “Нередовни връзки”. 

Извличане на информация е доби-
ване на информация чрез пряко взаимо-
действие с човешкия източник, когато той 
не е осведомен за специфичната цел на 
разговора. Извличане на информация е 
основния начин за иницииране на опера-
тивни процедури към източника от страна 
на тактическите HUMINT екипи. Личния 
състав на HUMINT екипите може да окаже 
помощ на J/G/S-2 при решаване на въпро-
си, свързани с извличане на информация. 
По време на разговора лицето се разпитва 
за установяване на личните му познания 
по различни теми. Систематични схеми с 
въпроси, похвати за разкриване на измами 
и кръстосана проверка на информацията 
се използват широко в процеса на оцен-
ка. Едновременно с това съществуват на-
ционални директиви, армейски наредби, 
които oказват специфичните начини за 
действие при разпит. Разпитът е задаване 

на въпроси към лицата, които са източник 
на информация за тактическата среда. 
Той се води в отговор на разузнавателните 
нужди на командирите. Основните катего-
рии източници за разпит са военнослуже-
щи от формирования, които са били в кон-
такт с местното население, местни жители 
или лица от трети страни, които може да 
са работили или преминали през районите 
на интерес, и други лица (например бежа-
нци). Разпита може да обхваща - разпит на 
приятелските сили и разпит на чужди на-
ционалности.

Действията по разпитване на прия-
телските сили са системни разпитвания на 
коалиционните сили в отговор на изисква-
нията за събиране на информация. Те 
допълват официалните разпити на фор-
мированията изпълняващи задачи по раз-
узнаване с хора. Те са може би най-използ-
вания източник за събиране на информа-
ция. Началници и щабни служители, като 
офицери за свръзка с местното население 
могат да бъдат плодотворен източник на 
информация. Членове на групи за цивил-
ни контакти, психологически операции, 
военна полиция и други имат легитим-
ни причини да създават връзки и същите 
трябва да бъдат разпитвани при удобни 
случаи. Усилията при разпитването на 
приятелските сили могат да успеят само с 
отдаването на необходимото им значение 
от страна на командването. Елементите 
на агентурното разузнаване, които се за-
нимават със събиране на информация се 
нуждаят от координация с формировани-
ята за да установят тези лица, които ще 
бъдат най-полезни. Представителите на 
агентурното разузнаване трябва да са си-
гурни, че техните усилия при разпитването 
на приятелските сили не пречат на нор-
малното изпълнение на задълженията от 
лицето, което се разпитва. С изключение 
на формированията изпълняващи задачи 
по разузнаване с хора и формированията 
за разузнаване и наблюдение, чиито за-
дължения са да събират информация, на 
личния състав на коалиционните сили не 
трябва да се поставят задачи за събира-
не на специфична информация, но трябва 
да бъдат разпитвани за това с какво са се 
сблъскали при нормалното изпълнение на 
поставените задачи.
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Подготовка за  действия  
при екстремални условия  

на военнопрофесионална дейност

Полковник доц. д-р  Веселин Мадански

Резюме: Анализът на мисиите и задачите пред ВС на Република България показва, 
че те се изпълняват от военнослужещите в условия на военнопрофесионална дейност с 
висока степен на екстремалност. По тази причина остро възниква потребността не само от 
натрупване на нови данни за своеобразието на екстремалните условия при осъществяване 
на военнопрофесионална дейност, но и за ефективна подготовка на военнослужещите за 
адекватни действия в такива условия.
Проблемът за оцеляването на военнослужещите при осъществяване на тяхната 
професионална дейност е особено актуален, тъй като той е свързан непосредствено със 
запазване на живота и здравето им при действия в екстремални условия. Оцеляването им се 
разглежда като интегрален елемент на професионална дейност в екстремални условия,т.е. 
като система от действия за съхраняване на живота, здравето и способността за адекватни 
действия на отделния военнослужещ и военните формирования.
Ключови думи: наука, образование, сигурност, оцеляване, екстремална среда

Abstract: The analysis of the missions and tasks of the Bulgarian Armed Forces showed they 
execute in higer degree urgent conditions. Spring up the need not only for accumulaton of the new 
urgent conditions datas, but also for effective preparation of the militaries to be more adequate in 
such conditions.
The problem for surviving of the militaries during realization their professional activities is very actual 
nowadays. The surviving is integral element of their professional activities in urgent conditions. It 
is part of the system of activities orientated to keep the life, the health and the possibilities for 
adequate activities of each military person, and each military unit.
Key words: sience, education, security, surviving, urgent environment

С 
ъщевременното развитие на 
обществото продължава да се 
съпровожда от социални кон-

фликти в безкрайния стремеж на човека 
да властва над все повече ресурси и се-
беподобни. Това са преди всичко войните 
и военните конфликти, неравномерното 
социално-икономическо развитие на раз-

лични страни и региони,  проблемът с бед-
ността, заплахата от демографски взрив, 
осигуряването на човечеството с необхо-
димите за нормална жизнена дейност ре-
сурси (храни, прясна вода, източници на 
енергия и др.), отрицателни последствия 
от развитието на науката, техниката, ин-
форматизацията, разпространението на 

В основата на всички катастрофи на сегашната цивилизация 
лежат ниската нравствена и научна култура на обществото…
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наркотици и опасните заболявания. Ръ-
ста на престъпността, религиозния фун-
даментализъм и екстремизъм, подклаж-
дащи  агресивен етнонационализъм и се-
паратизъм, от своя страна са основата за 
крайно опасни форми на такова уродливо 
явление на съвременността, като между-
народния тероризъм. 

Може би, именно в това следва да се 
търсят източниците и причините за прояв-
ленията, които отнасяме към категорията 
екстремални ситуации и условия. Екстре-
малните ситуации и условия, в които се 
оказва съвременният човек и човечество-
то като цяло, в болшинството си възник-
ват от несъответствието между желания, 
потребности и възможностите за реали-
зацията им, най-често са предизвикани 
от човека  в процеса на неговата жизнена 
дейност.

Животът на съвременния човек носи 
проблематично-екстремален характер в 
най-широкия смисъл във връзка със за-
губата на традициите; отслабването ро-
лята на религията; глобализацията; ин-
формационното състояние на културата; 
интеркултурността на съществуването; 
нарастващия размах на научно-техниче-
ския прогрес; увеличения брой и мащаб на 
различни по своя род катастрофи, които 
като цяло могат да се нарекат екстремал-
но състояние. 

Сигурност за една система (човек, 
общност, общество, държава, общност от 
държави) има тогава, когато основните 
идеали, ценности, потребности и интереси 
на системата не са подложени на никакви 
въздействия (абсолютна безопасност) 
или не са застрашени от съществуващи 
въздействия, които социалната система 
да не е в състояние ефективно да неутра-
лизира (защитена безопасност), кон-
тролира (относителна сигурност) или 
управлява (трансформационна сигур-
ност).

Пълната неопределеност и кризата 
в икономическата, обществено-политиче-
ската и екологичната ситуация в геополи-
тически мащаб водят до несъстоятелност 
на предишния привичен образ и стил на 
живот, както и до болезнено пречупва-
не стереотипите на съзнание на нашия 
съвременник. Той лице в лице се среща 
с новата реалност, единствената стабил-

на характеристика на която представлява 
нейната нестабилност, а основен стимул 
за индивида, общността и обществото се 
явява оцеляването.

На преден план ще излиза трансфор-
мационната сигурност, тя може да бъде 
определена като такова динамично и про-
менящо се във времето и пространството 
ниво на сигурност, при което ако възникнат 
сериозни въздействия върху сигурността 
на системата, тя разполага с ресурси и е 
способна да извърши такива структурни 
трансформации, с които да управлява и 
минимизира тези въздействия, без те да 
се отразят в неприемлива степен на цели-
те на системата.1 

Решението на този комплекс от про-
блеми зависи не само от международните 
организации, правителства, учреждения и 
институции. За предотвратяване на тези 
опасности и заплахи са необходими уси-
лията на цялото човечество, всички регио-
ни, държави, общества, а също и на всеки 
конкретен човек, независимо от неговия 
официален статус, вероизповедание, про-
фесия и убеждения. 

Програмата за развитие на отбра-
нителните способности на Въоръжени-
те сили на Република България 20202 

определя средата на сигурност като ди-
намична, сложна и противоречива. Трудно 
предвидими предизвикателства, рискове 
и заплахи за националната и международ-
на сигурност пораждат кризата в Украйна 
и развитието на „хибридната война“; дей-
ността на терористичната организация 
„Ислямска държава“; нерешените пробле-
ми на сигурността в Западните Балкани; 
замразените конфликти в Черноморския 
регион; продължаващите конфликти в 
Афганистан, Близкия изток и Северна Аф-
рика; тероризмът; разпространението на 
оръжия за масово унищожение; нелегал-
ната миграция и трафикът на хора, оръжия 
и наркотици; проблемите пред енергийна-
та сигурност; кибератаките; организирана-
та престъпност; демографските предизви-
ка-телства; екологичните проблеми и др.

В отговор на влошената среда за си-
гурност НАТО увеличава числеността на 
силите си за бързо реагиране до 40 000 
души. Създават се сили с много висока 
степен на готовност до размера на бригад-
но военно формирование и допълва сис-



69

темата за командване и управление с нови 
елементи. Силно се съкращава времето 
за тяхната готовност за действие. При 
запазване на тенденциите за нарастване 
на заплахите от асиметрични и хибридни 
действия в близост до територията или на 
територията на Алианса ще бъдат взети и 
нови адекватни мерки.

Нестабилният и конфронтационен 
политически процес в Афганистан, както 
и недостатъчните способности на афга-
нистанските сили за сигурност да гаран-
тират самостоятелно мира в страната, са 
фактори, които продължават да носят зна-
чителен дестабилизиращ потенциал. Ан-
гажираността на НАТО в Афганистан ще 
продължи да бъде стабилизиращ фактор 
в средносрочен план. Република България 
ще продължи участието си в новия фор-
мат на операцията на НАТО за подпома-
гане обучението на афганистанските сили 
за сигурност. Приносът на нашата страна 
за операцията на НАТО в Косово и на ЕС 
в Босна и Херцеговина ще продължи да се 
осъществява до постигане на техните цели. 

Мисиите и задачите на въоръжени-
те сили и приоритетите на отбранителна-
та ни политика са неразривно свързани 
с националните интереси, дефинирани в 
Стратегията за национална сигурност3. 
Най-пряко отражение върху приоритетите 
на отбранителната политика има приносът 
за реализиране на следните национални 
интереси: 

- запазване на суверенитета, терито-
риалната цялост на страната и единството 
на нацията; 

-  защита на населението и критична-
та инфраструктура при кризи, бедствия, 
аварии, катастрофи и други рискове и за-
плахи;

-  благоприятната и предвидима сре-
да за сигурност; 

- ефективно функциониране на бъл-
гарските институции заедно с тези на ЕС 
и НАТО за постигане на колективната ни 
сигурност и подобряване на нейното със-
тояние чрез развитие на оперативната 
съвместимост;

- поддържане на добросъседски отно-
шения и осигуряване на регионална сигур-
ност и стабилност;

- развитие на регионалното сътрудни-
чество в зоната на Черноморския регион; 

- превенция и противодействие на ко-
рупцията и организираната престъпност; 

- принос към провежданите операции 
на ООН, НАТО и ЕС в съответствие с въз-
можностите на страната.

В Плана за развитие на въоръжени-
те сили до 2020 г. приет с Постановление 
на МС-№ 382/30.12.2015 г.4. остават валид-
ни дефинираните в Националната отбра-
нителна стратегия5 роля, мисии и задачи 
на въоръжените сили.  За изпълнение на 
задачите Сухопътни войски (СВ) поддър-
жат и развиват способности по трите ми-
сии на въоръжените сили, както следва: 

По мисия „Отбрана“ – за оператив-
но-тактическо развръщане и отбрана на 
страната самостоятелно и в системата за 
колективна отбрана, участие в колективни 
отбранителни действия извън територията 
на страната, участие в съвместни операции. 

По мисия „Подкрепа на междуна-
родния мир и сигурност“ – за участие в 
международни операции в отговор на кри-
зи извън територията на страната за га-
рантиране на мира и сигурността, участие 
в контрол над въоръженията и неразпрос-
транението на оръжия за масово унищо-
жаване, мерки за укрепване на доверието 
и сигурността. 

По мисия „Принос към национална-
та сигурност в мирно време“ – с изграде-
ните способности допринасят за защитата 
на критичната инфраструктура, подпома-
гат други държавни структури в борбата 
с терористични групировки и трафика на 
наркотици, хора и оръжия, оказват помощ 
на държавната и местната власт за реа-
гиране при бедствия и кризи от невоенен 
характер.

Националните отбранителни способ-
ности са структурирани в съответствие с 
приетите в НАТО основни области, една от 
които е определена като „оцеляване и за-
щита на силите”. 

Отбранителната способност е съв-
купност от императивно неделими компо-
ненти, един от които е  професионалната 
подготовката на военнослужещите. Учас-
тието в експедиционни операции е важен 
елемент за трансформация на въоръже-
ните ни сили и беше отчетено при преос-
мислянето на подготовката в съответствие 
с реалните задачи, изпълнявани в опера-
циите. Необходимите способности на ВС 
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за изпълнение на възложените им мисии 
са в пряка зависимост и от условията, при 
които ще бъдат приложени. 

Новите предизвикателства в страте-
гическата среда за сигурност, миграцион-
ната вълна и трафикът на хора и фактът, 
че 68%  от релефа на Република България 
е планински и полупланински тип, в това 
число по протежение на почти цялата южна 
и западна граница на страната, обуславят 
необходимостта от нарастване на способ-
ностите на СВ за изпълнение на задачи в 
тежки теренни и климатични условия и 
при съдействие на органите на Гранична 
полиция при охрана на държавната грани-
ца и в борбата с незаконната миграция.

Съгласно т.1.12. от Указанията на На-
чалника на отбраната от 08.07.2015 г. по 
планирането и провеждането на подготов-
ката на Щаба на отбраната, Българската 
армия и структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната през периода 
2015-2018 г.: „През 2016 г. да стартира про-
цеса по разработване на тактики, техники 
и процедури за водене на дейности в екс-
тремални климатични условия. Подго-
товката за усвояването им да започне през 
2017г. и да се провежда денем и нощем. 
По време на индивидуалната подготовка, 
личният състав да се тренира и усвоява 
разработените инструкции и процедури за 
оцеляване и действия при екстремални 
климатични условия.”   

Една от определените необходими 
способности на сформиращите се бата-
льонни бойни групи е организиране и про-
веждане на операции в градски условия, 
нощем и в райони с екстремални клима-
тични условия.

Анализът на мисиите и задачите по-
казва, че те се изпълняват от военнослуже-
щите в условия на военнопрофесионална 
дейност с висока степен на екстремалност. 

По тази причина остро възниква по-
требността не само от натрупване на нови 
данни за своеобразието на екстремални-
те условия при осъществяване на воен-
нопрофесионална дейност, но и за ефек-
тивна подготовка на военнослужещите за 
адекватни действия в такива условия.

Проблемът за оцеляването на военно-
служещите при осъществяване на тяхната 
професионална дейност е особено актуа-
лен, тъй като той е свързан непосредстве-

но със запазване на живота и здравето им 
при действия в екстремални условия. Оце-
ляването им следва да се разглежда като 
интегрален елемент на професионална 
дейност в екстремални условия,т.е. като 
система от действия за съхраняване на 
живота, здравето и способността за адек-
ватни действия на отделния военнослу-
жещ и военните формирования. 

Реформирането на Българската ар-
мия и преходът към нова парадигма във 
военното образование и обучение обу-
славят нарастване на изискванията към 
съдържанието и качеството на подготовка 
на военнослужещите. Анализът на резул-
татите от професионалната им дейност 
позволява да се направи извод, че ниво-
то на подготвеност на военнослужещите 
не отговаря в пълна степен на изменения 
характер и съдържание на професионал-
ната дейност при изпълнение на мисиите и 
задачите в условия на: реална и почти по-
стоянна заплаха от загуба на живот, раня-
ване, травми и заболявания; екстремални 
климатогеографски и метеорологични ус-
ловия, нарушаване на биологичния ритъм, 
денонощен режим на дейност; цивилиза-
ционни различия по отношение на нрави, 
обичаи, култура, традиции; затруднения 
в комуникацията с местното население и 
в рамките на многонационалните контин-
генти; дефицит на информация за факти-
ческото положение и оперативно-тактиче-
ската обстановка; двусмисленост на вза-
имоотношенията с местното население и 
власти; враждебно обкръжение, изисква-
що постоянна идентификация „свой-чужд”; 
попадане в плен или в качество на залож-
ник; възможен недостиг на  логистично 
осигуряване (продоволствие, технически 
средства, въоръжение, боеприпаси) и др. 
За  изпълнението на тези професионал-
ни задачи е необходима специализирана 
подготовка за действие в екстремални ус-
ловия и за оцеляване, доколкото тези за-
дачи се изпълняват в условия на предел-
но физиологическо и психо-физическо на-
прежение, изискващо пълна мобилизация.  

Възниква противоречие между из-
искванията за висок професионализъм и 
недостатъчната подготовка за  действия 
при екстремални условия на военнопро-
фесионална дейност и оцеляване. Ана-
лизът на действията на военнослужещите  
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при оцеляване в екстремални ситуации и 
условия показва недостатъчни знания и 
умения за ориентиране в тези ситуации, 
проявяване на нерешителност, и в резул-
тат - тактически неправилни действия. 

Анализът на системата за подготов-
ка на военнослужещите показва, че обу-
чението не осигурява пълно реализиране 
на променените изисквания към съдър-
жанието и качеството на подготовката им 
за оцеляване в екстремални условия, че 
подготовката е хетерохронна, несъгласу-
вана и фрагментирана, при което възник-
ва необходимостта от обобщение, систе-
матизация, разработване и прилагане на 
модел за подготовка на военнослужещи-
те за оцеляване в екстремални условия с 
цел формиране на адекватна готовност за 
действие в такива условия. 

На тази основа възниква противоречие 
между необходимостта от военнопрофе-
сионална подготовка на военнослужещите 
за оцеляване в екстремални условия и не-
достатъчната научно-теоретична разрабо-
теност и научно-методическото осигуряване 
на провежданата с тази цел подготовка.

Проблемът за подготовката на воен-
нослужещите за действия в екстремални 
условия се намира в начален стадий на ре-
шение, въпреки че отделни аспекти са наме-
рили отражение в различни изследвания:

- проблемите за адаптацията на воен-
нослужещите към екстремални климатоге-
ографски фактори и дейност в условията 
на високопустинни, тропически местности 
или високопланински условия са разгле-
дани от О.С. Васильева (2002), K. Kamler 
(2004), D.A. Wharton (2007), B. Davies (2012) 
и М. Стефанов (2014).;

- въпросите на специалната такти-
ка за действие в екстремални условия са 
разглеждани от M.C. Volkin (2007), Larsen 
& Wade (2008), L. Stroud (2008), S. Varnell 
(2012) и М. Стефанов (2014);

- отделни аспекти на огневата и физи-
ческата подготовка за действие в екстре-
мални ситуации и условия са разгледани 
в трудовете на А.Н. Садков (2007, 2010), 
A.A. Потапов (2008), E. Lawrence (2009), D. 
Mann (2010) и M. Ayoob (2011);

- професионално-приложната фи-
зическа подготовка е изследвана от А.В.
Дубровский (2000), M.Bennett (2006) и А.Г. 
Попов (2009);

- психологическите, физиологически-
те и другите  аспекти на професионалната 
дейност, включени в екстремални условия, 
са намерили своето отражение в трудове-
те на В.А. Пономаренко (2006), M.Bennett 
(2006), Б.А. Смирнов, Е.В. Долгополова 
(2007), А.Н. Блеер (2008), Е.В. Бабкина 
(2009) и М. Стефанов (2014);

 - проблемът за психологическата под-
готовка на военнослужещите и  психологи-
ческото осигуряване на военнопрофесио-
налната дейност е изследван в работите 
на Д. Кайков (1990), К. Тодорков (1994), И.П. 
Пеев и В.С. Стоянов (1995), А. Г. Караяни и  
И. В. Сыромятников (2006), M.Asken (2010) 
и други автори;

- на готовността като състояние на 
личността и формирането на готовност 
за действие в екстремални ситуации са 
посветени работите на Д. Кайков (1983, 
1990, 2000), ù. Йонов (2003), А.В. Шигаев 
(2004), Д. А. Петров (2005), Т. Давидова и 
др. (2005), В.А. Пономаренко (2006) и В.М. 
Баранов (2007). 

Анализът на достъпната литература 
и източниците показва, че научно-теоре-
тичното изследване на проблема за оце-
ляването е в начален стадий. В болшин-
ството от публикациите се разглеждат 
практическите аспекти на автономното 
съществуване на човека в природата и 
по същество те представляват справоч-
ници и ръководства с препоръки и тех-
ники за запазване на здравето и живота 
в природни условия,включително в зона 
на  въоръжени конфликти (Б.Г. Кудряшов, 
1999, R. Garthwaite, 2011) и при прояви на 
тероризъм (П.П. Бутков, (2004), С.Н. Воль-
хин (2007), Р.В. Pelton, 2010, А.Г.Караваев, 
(2013). Всички те могат да бъдат отнесени 
към практиката на оцеляването на индиви-
да и на личността в екстремални ситуации 
и в условия от природен, социален и тех-
ногенен характер.

Изключително малко са научните раз-
работки, изследващи теоретичните аспе-
кти на оцеляването. Като основен в това 
отношение можем да посочим труда на 
Д. Кайков (2004) „Готовност за оцеляване 
в екстремални ситуации”, в който авторът 
определя същността на оцеляването като 
особен вид човешка дейност и разкрива 
структурата на готовността за оцеляване.

Анализът на наличната литература 
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дава основание да се направи извод, че 
е налице незначително количество науч-
ни разработки, имащи пряко или косвено 
отношение към проблема за подготовката 
на военнослужещи за оцеляване в екс-
тремални условия, като нейната същност, 
структура, съдържание и професионална 
обусловеност не са изучени достатъчно.

За разкриване на проблема за оцеля-
ването на военнослужещите при изпълне-
ние на военнопрофесионална дейност са 
допринесли разработките на Ж. Георгиев, 
М. Заков (1999), К. Костадинов (2005) и др. 
Теоретични и практически аспекти на под-
готовката за оцеляване на военнослужещи 
и нейното моделиране са засегнати от Ю. 
Топчийски (2007) и автора на настоящото 
изследване (2012, 2014).

Все повече автори (М.В. Головачев, 
Д.Б. Гелашвили, Т.Л. Богатырева, 1997,  Г.С. 
Чеурин, 2001, Д. Кайков, 2004, Мадански, 
2012) посочват, че проблемът „оцеляване” 
трябва да се разглежда като задача, каса-
еща отделния човек и човеш ките общности 
като цяло, като изтъкват необходимостта от 
създаване на ново научно направление – 
„теория и практика на оцеляването”. 

Оцеляването следва да се постави 
като научен, учебен и практически про-
блем  в образователната подготовка на 
населението с надграждане в специали-
зираната подготовка на военнослужещи-
те. За тази цел е необходимо: да се даде 
методологическа оценка на степента на 
проученост на проблема; да се разгледат 
особеностите на (военно) професионална-
та дейност в екстремални условия; да се 
разкрият екстремалните фактори; да се из-
следват подходите и да се усъвършенства 
модела за специализирана подготовка на 
военнослужещите за ефективни действия 
при оцеляване в екстремални условия.  

Признавайки значението на досе-
гашните изследвания, считаме, че на този 
етап от развитие на теоретичните знания 
са необходими и конкретни подходи за 
решаване на посочения проблем. В част-
ност на основата на концепцията за безо-
пасност на жизнената дейност, анализа на 
условията на военно-професионална дей-
ност и влиянието на екстремалните факто-
рите в тях, оцеляването, като особен вид 
човешка дейност и процеса на формиране 
на готовност за оцеляване, настоящото 

състояние и изискванията към подготов-
ката на военнослужещите за оцеляване 
в екстремални условия, да се разработи 
и теоретичното да се обоснове модел за 
комплексна, многокомпонентна, поетапна 
система за професионална подготовка на 
военнослужещите за оцеляване в екстре-
мални условия на военнопрофесионална 
дейност, систематизиращ теорията, прак-
тиката и методологията на процеса, при 
разработването на който са отчетени ре-
алностите и потребностите, както и опитът 
на водещите армии.

За теоретична и методологическа 
база на изследването са използвани 
концептуалните основи на теорията за 
безопасност на жизнената дейност, мо-
делирането на военнопрофесионалната 
подготовка на военнослужещите на теоре-
тично ниво (концептуални основи на про-
фесионалното обучение), на методологи-
ческо ниво (разработването на модели за 
професионална подготовка), на приложно 
ниво (разработването на механизми за ре-
ализация им). 

Усъвършенстването на военнопро-
фесионалната подготовка за оцеляване 
в екстремални условия ще се осъщест-
вява въз основа на комплексния, систем-
но-дейностния и личностно-ориентирания 
подход, за което съдържанието на профе-
сионалната подготовка за оцеляване се 
определя като комплекс от характера на 
военнопрофесионалните задачи и от ус-
ловията на средата, в която те се изпълня-
ват, като се актуализират предвид динами-
ката на този процес.

Изследването с което Ви запознаваме 
се осъществява с цел усъвършенстване 
на специализираната подготовка за оце-
ляване на военнослужещи, като елемент 
на тяхната военнопрофесионална подго-
товка, считайки за допустимо използване-
то на теоретични постановки от настоящо-
то изследване при усъвършенстване сис-
темата на професионалната подготовка 
за оцеляване в екстремални условия и на 
специалисти от други професии. 

Научната новост на изследването 
се състои в това, че неговите резултати, 
в своята съвкупност, съдържат решение 
на научната задача - усъвършенстване 
на подготовката на военнослужещите 
за оцеляване в екстремални условия, в 
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рамките на концепцията за безопасност 
на жизнената дейност, на основата  на 
разкриване съдържанието и въздействи-
ето на екстремалните физикохимически, 
климатогеографски, социални и други 
фактори, чрез комплексен, многокомпо-
нентен, поетапен модел на системата за 
професионална подготовка за оцеляване 
в екстремални условия на военнопрофе-
сионална дейност.

Теоретичната значимост на изслед-
ването се състои в разработването и те-
оретичното обосноваване на ефективен 
модел на система за професионална под-
готовка на военнослужещи за оцеляване 
в екстремални условия на дейност. Раз-
критата структура и съдържание на готов-
ността на военнослужещите за оцеляване 
в екстремални условия, както и процеса на 
подготовка за постигане на формирането 
ù на основата на комплексния, дейност-
ния и личностно-ориентирания подходи 
позволява да се обогати теорията на екс-
тремалната дейност, съвременните педа-
гогически представи за нейната същност, 
структура и подходи за усъвършенстване, 
които могат да бъдат използвани в други 
изследвания, свързани с проблемите на 
обучението и подготовката на различни 
целеви групи за действия в екстремални 
условия и оцеляване.

Практическата значимост на из-

следването се състои в това, че основните 
теоретични положения са конкретизирани 
в практически техники, тактики и процеду-
ри за оцеляване в екстремални условия на 
военнопрофесионална дейност на осно-
вата на интелектуално-професионалната 
концепция за професионална подготовка; 
разработена е методика за моделиране 
на психофизическата, тактическа и так-
тико-специална подготовка с отчитане на 
междудисциплинарните и интердисципли-
нарните връзки, с интегрално прилагане 
на метода на екстремалната ситуация и 
методите за психофизическа регулация и 
въздействие. 

Формирането на съвременна култура 
на безопасност предполага преход от тра-
диционната, основаваща се на реагиране 
към нова, опираща се както на реагиране-
то, така и на способите за прогнозиране и 
предотвратяване на опасностите. 

Целта на съвременната култура на без-
опасност е формиране на мирогледни цен-
ности и цели на личността и обществото за 
безопасност и сигурност чрез комплексно 
разглеждане на проблема за безопасността 
и сигурността на човека на индивидуално, 
професионално, национално и глобално 
ниво в настоящата променена среда. 

Основен инструмент за изграждане 
на съвременната култура на безопасност-
та е образованието.

1 N. Slatinski. Pette niva na sigurnostta. S. V.I.-2010g.
2 Programata za razvitie na otbranitelnite sposobnosti na Vaorazhenite sili na Republika Balgariya 2020- http://www.
mod.bg/bg/documents_strategicheski.html
3 Strategiyata za natsionalna sigurnost- http://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20110319_strategia_za_
nacionalna_sigurnost.pdf
4 Plan za razvitie na vaorazhenite sili do 2020 g.- http://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20160128_Plan_za_
razvitie_VS-2020.pdf
5 Natsionalnata otbranitelna strategiya- http://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20160419_Natsioanalna_
otbranitelna_strategia_RMS_283_18.04.2016.pdf



74

Регулирането на замразените 
конфликти в постсъветското 

пространство – заложник  
на конфронтацията  

между Запада и Русия
Професор д-р Наталия Бекярова

Резюме: Повече от четвърт век замразените конфликти в постсъветското пространство 
остават нерегулирани. Една от най-сериозните причини за това е изострящата се 
конфронтация между Русия и Запада след края на Студената война, когато САЩ и НАТО 
непрекъснато разширяват позициите си на Изток, а Русия се опитва да реинтегрира 
постсъветското пространство. Чрез подпомагане на сепаратистките режими и разгарянето 
на нови замразени конфликти Москва дестабилизира бившите съветски републики, налага 
своето политическо влияние и забавя процесите на европейска и евроатлантическа 
интеграция на страните с вътрешни конфликти. 
Ключови думи: замразени конфликти, регулиране, политика, интереси.

Abstract: For more than a quarter of a century, the frozen conflicts in the post-Soviet area remain 
unregulated. One of the most serious reasons for this is the widening confrontation between Russia 
and the West since the end of the Cold War, when the United States and NATO are constantly 
expanding their positions in the East. In the other hand Russia tries to reintegrate the post-Soviet 
space. By helping separatist regimes and the eruption of new frozen conflicts, Moscow destabilizes 
the former Soviet republics, imposes its political influence and slows the processes of European 
and Euro-Atlantic integration of countries with internal conflicts.
Key words: frozen conflicts, regulation, politics, interests

З 
а пореден път когато загърмят оръ-
жията по фронтовата линия между 
непризнатата Нагорнокарабахска 

република и Азербайджан западните екс-
перти в сферата на сигурността обявяват, 
че това е част от хибридна деструктивна 
активност на Русия1. За други това е ес-
тествено продължение на неразрешения 
повече от четвърт век конфликт между 
Армения и Азербайджан. Независимо от 
оценките, военните действия между две-
те страни от 2 до 5 април 2016 г. са повод 
отново да се заговори за замразените кон-
фликти в постсъветското пространство. 

Списъкът на нерегулираните кон-
фликти включва освен Нагорни Карабах, 
откъснат от територията на Азербайджан, 
още Приднестровието, отделено от Молдо-
ва, Абхазия и Южна Осетия отцепили се от 
Грузия. Най-вероятно към тези неразреше-
ни конфликти ще бъдат добавени и сепара-
тистките райони Донецк и Луганск от терито-
рията на Украйна. Лансира се разбирането, 
че Москва „колекционира” скъпо струващи 
конфликти2 сякаш става дума за ловни тро-
феи, а не за живота и съдбата на милиони 
хора. По тази причина се налага отново да 
обърнем внимание на този важен проблем.
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Терминът „замразени конфликти” ста-
ва част от политическия лексикон в края 
на 80-те и през 90-те години на миналия 
век, когато е наложен от англо-амери-
канската научна мисловност. За този род 
конфликти в литературата се срещат оп-
ределения като забравени, нетрадицион-
ни, асиметрични, латентни, отложени, 
тлеещи, консервирани, конфликти „на 
пауза” и други. Независимо от разнообраз-
ните названия смисъла, който се влага в 
отношенията между враждуващите страни 
е, че те са в режим на задържане3.

Замразени конфликти има в много 
региони на света. Достатъчно е да посо-
чим непризнатата Севернокипърска тур-
ска република, но безспорно най-висока е 
концентрацията на такива конфликти и не-
признати държави именно в постсъветско-
то пространство. По думите на известния 
експерт по проблемите на Кавказ – Томас 
де Ваал, постсъветското пространство 
е шампион по наличието на непризнати 
държави. 4

Замразените конфликти започват 
като всички останали и следват логиката 
и фазите на познатите етнополитически 
конфликти. Особеността се състои в ре-
зултатите, в следствието от тях. Пър-
вата и най-важна последица е липсата на 
регулиране и неуспешните многогодиш-
ни усилия за намиране на компромисен 
вариант за изход от тях.

При всеки от тези конфликти част от 
територията на суверенни държави се от-
цепва и на малка територия се формират 
непризнати или частично признати държа-
ви, които декларират своята независимост, 
изграждат демократични институции, оп-
ределят новата си държавна символика.Те 
разполагат с широката подкрепа на своите 
граждани, създадат собствени сили за си-
гурност и отстояват своето самостоятелно 
съществуване в течение на много години. 
По тази причина формираната нова дър-
жава се определя като „де факто” държа-
ва. Именно такива са Р Нагорни Карабах 
и Приднестровската молдовска република.
Частично признат е суверенитета на Р Аб-
хазия, Р Южна Осетия през август 2008 г. 
след края на войната между Грузия и Ру-
сия. На свой ред страните, които губят су-
веренна територия в случая Молдова, Гру-
зия и Азербайджан се опитват да реинте-

грират териториите си с дипломатически и 
военни средства. Навсякъде в отцепилите 
се райони констелацията се определя като 
нито мир, нито война и фактическо „зам-
разяване” на това статукво. 

Първопричината за тези конфликти е 
преди всичко разпадането на Съветския 
съюз, защото липсата на здрава централ-
на власт създава предпоставки за зая-
вяване на националната идентичност на 
различните етнически групи и отделяне от 
съставната държава. В хода на това раз-
падане конфликтите са провокирани и се 
подхранват от етническите, верските и 
културните различия между народите. От 
съществено значение за развитието и под-
държането на конфликтите е митологизи-
рането на историята и „своето разбиране” 
за справедливост на националната кауза. 
което като правило е в интерес на съот-
ветната етническа общност. При всеки от 
конфликтите задължително съществуват 
етнотериториални претенции и нерегули-
рани граници. Най-често за ескалацията 
им съдействат и множеството междукла-
нови противоборства, вътрешноелитни 
противоречия и исторически вражди.

Идеологията на национализма е друг 
движещ фактор на конфликтите. Деление-
то на хората въз основа на езика, вярата и 
етническото самосъзнание в пъстра в ет-
ническо отношение държава е сериозна 
предпоставка за противопоставяне. Исто-
рическата памет, разбирането за собстве-
ност над определени територии, в които 
един или друг етнос дълбоко вярва, че 
пръв се е заселил и създал държавност, 
са особено жизнени в паметта на различ-
ните народи.

От съществено значение за конфликт-
ността в постсъветското прострнство се 
оказват руска имперска политика „раз-
деляй и владей” , както и наложеното от 
Москва териториално деление на базата 
на изкуственото разделяне на етносите в 
границите на различни съюзни републики 
по целесъобразност, „за удобство”, а не по 
етнически признак. Така много народи са 
разделени между две и повече републики. 

Примерите са много. Сред тях са Се-
верна и Южна Осетия, като северната част 
е в състава на Руската федерация, а юж-
ната е бивша автономна област в преде-
лите на Грузия. Нагорни Карабах, населен 
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предимно с арменци, но включен като ав-
тономна област в териториалните граници 
на Азербайджан. Грузинската Джавахетия 
се населява от компактни маси арменци. 
Територията на Северен Иран, е населена 
с азербайджанци, които са близо два пъти 
повече, отколкото азербайджанците в Ре-
публика Азербайджан.

  Кремълската политика за форми-
ране на местни елити, предани на Москва, 
също играе важна роля. Сталинова поли-
тика по националния въпрос и опитите за 
създаването на „съветски народ” на база-
та на обединяване на различните етниче-
ски групи претърпява пълен провал и сти-
мулира идеологията на национализма и 
противопоставянето на хората от различ-
ните етноси.5 

Принципът за определяне на грани-
ците между бившите съветски републики 
като държавни граници на новите неза-
висими страни, също изостря етнотери-
ториалния въпрос, тъй като разделените 
между новите държави етноси се чувстват 
излъгани, ощетени и онеправдани. Липса-
та на гражданско общество и на нормално 
работещи демократични институции и по-
литика, сложните социално-икономически 
проблеми на прехода, фалиралата плано-
ва икономика, разпадането на съветската 
система и липсата на съветския пазар, до-
пълнително изострят междунационалните 
вражди. Военните действия в хода на раз-
падането на СССР, натрупаните огромни 
количества оръжие в ръцете на мирното 
население от съветско време, обучените 
във военно дело хора, които остават без 
социална реализация, бедността и безиз-
ходицата са друг мощен фактор за кон-
фликтност.

Специално внимание заслужава про-
блемът с етническото самоопределение 
на населението в зоната на замразените 
конфликти. В отцепилите се „де факто” 
държави населението ясно е заявява своя-
та национална принадлежност и не може 
да се очаква, че абхазецът или осетинецът 
ще стане грузинец, а арменците ще станат 
азербайджанци. Това са хора от различни 
етноси, с различна култура, вяра, език и 
етническо самосъзнание. 

Допълнителен импулс за конфликт-
ност е липсата на ясни международни ре-
гламенти относно правата на народите на 

самоопределение и отделяне. На практика 
принципът на териториалната цялост на 
държавите е в колизия с принципа за пра-
вото на нациите на самоопределение до 
отделяне. Това създава условия за двой-
ственост на стандартите при тълкуването 
на международноправните норми.

Важна причина за конфликтите е и 
новия регионален геополитически ба-
ланс, породен от промяната на външно-
политическата ориентация на страните, 
защото постсъветското пространство е 
обект на засилен външнополитически 
интерес както на регионалните, така и на 
извънрегионалните сили. Намесата на 
външни сили, които преследват свои ин-
тереси за геополитическо лидерство, по-
литически контрол или влияние се оказ-
ват от решаващо значение. 

Основната причина за липсата на ра-
ботещи решения за изход от многобройни-
те замразени конфликти в постсъветското 
пространство са коренно различните инте-
реси, довели до дълбоката конфронтация 
между Русия от една страна и западните 
международни играчи, преди всичко САЩ, 
НАТО и страните от ЕС. 

В първите години след края на Студе-
ната война съществува кратък период на 
надежда, че светът ще заживее в условия 
на обща, споделена и неделима сигурност.
Тази илюзия бързо изчезва, когато САЩ ос-
ъзнава категоричното си икономическо и 
военно превъзходство и постепенно заема 
лидерската позиция във формиращия се 
еднополюсен свят.6 В новите условия НАТО 
също променя ролята си, превръщайки се 
в опора на този свят. Във времето, когато 
Варшавския договор е история, Алианса 
преформулира смисъла на съществуване-
то си. Преди всичко се разширява зоната 
на отговорност на НАТО извън границите 
на държавите членки. Преминава се към 
защита на ценности в други страни, къде-
то демокрацията е в опасност. Приема се 
политиката на отворени врати за членство 
в Алианса на бившите социалистически 
държави.Не бива да се пропуска и обстоя-
телството, че в новите условия НАТО прис-
тъпва към военна намеса без санкция на 
Съвета за сигурност на ООН.

По същото време Русия преживя-
ва дълбока социално-политическа тран-
сформация и икономически срив, съпът-
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стван с принизяването на нейната роля в 
международните отношения, особено ха-
рактерно за времето на късния Елцин. Не-
способна за решителна намеса в горещи-
те точки по света Русия се съсредоточава 
върху постсъветското пространство, което 
тя възприема като близка чужбина.

В първите години след разпадането 
на СССР Москва е основен играч и меди-
атор между страните за подписването на 
примирие. Така на 21 юли 1991 г. Русия е 
основния преговарящ за подписването на 
примирието в Приднестровието. Кремъл 
договаря формирането на миротворче-
ски сили под общо командване, в които се 
включват 5 руски батальона, както и по 3 
батальона от молдовска и приднестровска 
страна. Отново Москва е в центъра на спо-
разумението за примирие, подписано на 
24 юни 1992 г. в Сочи от Б.Елцин и Е.Ша-
варнадзе, с което се прекратява военната 
фаза на грузино-осетинския конфликт и 
се създава Смесената контролна комисия 
от руснаци, грузинци и южно осетинци. С 
Московското споразумение за примирие 
от 14 май 1994 г. временно се преустано-
вява конфликта между Грузия и Абхазия.

 На 5 май 1994 г. в киргизката столи-
ца Бишкек с неизменното посредничество 
на Русия, се подписва Бишкекския прото-
кол, въз основа на който от 12 май 1994 г. 
между Армения, Азербайджан и Нагорно 
карабахската република се постига Спора-
зумение за прекратяване на огъня, което е 
в сила и понастоящем.

В зависимост от интересите си Русия 
има специфична политика към всеки от 
замразените конфликти. Така например тя 
активно подпомага гражданите на сепара-
тистките райони в Приднестровието, Аб-
хазия и Южна Осетия, като им предоставя 
руско гражданство и руски паспорти още 
през 90-те години. Москва отпуска пенсии 
на гражданите, работили в годините на 
Съветския съюз, подпомага сепаратист-
ките режими с материални и финансови 
средства, с енергоносители и с миротвор-
ци. Подобна помощ не се предоставя за 
Нагорнокарабахската република. Това се 
прави чрез правителството на Армения, 
която е най-последователния съюзник на 
Русия в Южен Кавказ и член на Организа-
цията на договора за колективна сигурност 
(ОДКС) от нейното учредяване през 1992 г. 

През последвалите години реално 
регулиране на замразените конфликти не 
се прави. Минската група на ОССЕ, която 
от 1992 г. до сега се опитва да разреши 
конфликта между Армения и Азербай-
джан не постига напредък. На практика 
регулирането на конфликтите се превръ-
ща в заложник на конфронтацията между 
Запада и Русия.

Руската политика по отношение на 
замразените конфликти решително се 
„втвърдява” след идването на президента 
Путин на власт и преди всичко след кон-
фликта между Грузия и Русия през август 
2008 г. Временното състояние на иконо-
мически възход в началните години на 
ХХI век позволява на Русия категорично 
да декларира и защитава своите интере-
си на международното поле, където по-
степенно възстановява самочувствието 
си на велика сила.

 Москва ясно заявява намерението 
си да възстанови Руската федерация като 
един от основните центрове на многопо-
люсния свят; Реализират се редица стъпки 
за политическа, икономическа и военна ин-
теграция на постъветските държави в рам-
ките на Евразийски съюз с център Москва. 
Още през 1994 г. се оформя Митнически 
съюз между Русия, Беларус и Казахстан. На 
29 май 2014 г. лидерите на същите три дър-
жави подписват споразумение за създа-
ването на Евразийски икономически съюз, 
чието бъдеще понастоящем е неясно. С ус-
корени темпове се развива Организацията 
на договора за колективна сигурност, който 
все повече се превръща във военно-поли-
тически съюз с реална военна мощ. 

В новата стратегия за национална си-
гурност на Русия се изразяват сериозни 
опасения от факта, че в международните 
отношения нараства ролята на силови-
те фактори и специално се подчертава, 
че расте силовия потенциал на НАТО, а 
организацията все повече се нагърбва с 
глобални функции. Изразява се тревога от 
обстоятелството, че НАТО непрекъснато 
се разширява на Изток, а военната му ин-
фраструктура се доближада до границите 
на Русия. Това се окачествява което за-
плаха за сигурността на страната. Кремъл 
отправя обвинения към САЩ и НАТО, че са 
възприели практиката да свалят от власт 
легитимни политически режими.7 
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Ето защо важна част от политиката 
за сигурност на Русия е спирането на про-
цеса на разширяване на западните инте-
грационни проекти, и по специално този на 
НАТО и на Европейския съюз в зоната на 
преките руски интереси. Това се отнася пре-
ди всичко за постсъветското пространство. 

За да осъществи политическите си 
цели Русия използва широк спектър от так-
тически средства, който включват всички 
известни способи за налагане на влияние 
и контрол. Те варират от предоставяне на 
специални преференции, стимули, ниско-
лихвени кредити, изгодни заеми, шпионска 
дейност, кибервойни, пропагандни ата-
ки, психологически операции, енергийна 
зависимост, икономическо обвързване, 
подкопаване на политическото доверие, 
финансиране на определени неправи-
телствени организации, всевъзможни 
„активни мероприятия”, финансиране 
на политически партии, контрол върху 
медиите и пр. и се стигне до разнообраз-
ни заплахи и употребата на пряка военна-
та сила.8 Събитията в Крим и Югоизточна 
Украйна са красноречиви примери за това.

 Научната добросъвестност изисква 
да напомним, че подобни хибридни спосо-
би далеч не са откритие на Москва, а са 
добре известни тактически прийоми, из-
ползвани от всяка държава с амбиции за 
геополитическо лидерство.

Тази руска политика се реализира в 
името на контрола на Москва върху по-
литическата ориентация и политиката на 
сигурност на страните от постсъветското 
пространство. 

Важна част от изброените способи за 
въздействие е стимулирането и поддър-
жането на „замразени” конфликти. Съ-
временната практика на Москва показва, 
че тя продължава да подпомага сепара-
тистките сили, открито подкрепя създава-
нето на „замразени конфликти” и същест-
вуването на непризнати сепаратистки дър-
жави. Русия е страната, която изпълнява 
ролята на миротворец при тези конфликти, 
най-често тя не приема участието на из-
вънрегионални сили, който да се включат 
в процесите на мирно регулиране и в до-
пълнение, именно Москва разполага с ме-
ханизми за размразяване на конфликтите. 

Дестабилизирайки отделни постсъ-
ветски държави Русия се стреми да ги от-

далечи от членство в НАТО, защото имен-
но липсата на политическа стабилност и 
контрол върху териториите на страните 
кандидат-членки е начина да се протака 
или пречи на членството им в Алианса. 
Така регулирането на замразените кон-
фликти се явява важен инструмент за на-
лагане на геополитическо влияние.

Наред с това Русия поддържа свои 
военни сили в сепаратистките райони, без 
Нагорни Карабах. На територията на не-
признатата Приднестровската молдовска 
република служат около 1200 души руски 
военнослужащи. Важна част от тяхната 
дейност е охраната на военните погреби в 
района на Рибница, където още от съвет-
ско време са складирани над 20 хил. тона 
снаряди и авиобомби. 

След края на войната между Грузия 
и Русия през август 2008 г.Русия призна-
ва независимостта на Абхазия и Южна 
Осетия. От 2010 г. Москва изгражда две 
свои военни бази на територията на се-
паратистките райони. Това са 4-та руска 
база в Южна Осетия и 7-ма военна база 
в Абхазия, с щаб в гр.Гудаута. Двете бази 
имат по около 3 800 военнослужащи. Из-
гражда се и руски пункт за военномор-
ско базиране в района на крайбрежния 
град Очамчир. На 17 март 2015 г. Русия и 
Южна Осетия подписват договор за все-
странно сътрудничество.9 От 24 ноември 
2014 г. Русия и Абхазия подписват дого-
вор за сътрудничество и стратегическо 
партньорство, по силата на който двете 
страни формират общо пространство за 
отбрана и сигурност и се задължават да 
изградят съвместни войскови сили.10 На 
територията на Армения Русия разпо-
лага със своята 102-ра руска база край 
град Гюмри. 

Приоритетите на САЩ, НАТО и ЕС в 
зоната на постсъветското пространство са 
в дълбока колизия с тези на Москва. Поли-
тиката на „сдържане“ на Русия и наратива 
за „руската заплаха“ са в центъра на дей-
ността на западните съюзници. Както е из-
вестно Вашингтон се опитва да работи за 
запазването на суверенитета на страните 
от постсъветското пространство в името 
на развитието на процесите на демокра-
ция, човешки права и пазарни реформи. 
Неразделна част от политиката на САЩ и 
НАТО е борбата против тероризма.
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 САЩ и НАТО се стремят към поетап-
ното включване на страните от постсъвет-
ското пространство в различните програ-
ми на НАТО, като стъпка към бъдещото им 
присъединяване към Алианса. То би съз-
дало условия за изолиране на Русия по за-
падното и южно направление и затваряне-
то и в евразийската зона. Съществена част 
от американската стратегия е управление-
то на енергийните потоци и на транзита на 
енергийни ресурси, които следва да зао-
бикалят територията на Русия и нейните 
сателити, за да се разбие руския енергиен 
монопол и енергийна зависимост на евро-
пейските държави от руския нефт и газ.

Като по-малък геополитически играч 
в зоната на постсъветсото пространство 
страните от Европейския съюз са насочи-
ли политиката си предимно към пробле-
мите на добросъседство, икономическо, 
културното и съдебното сътрудничество. 
По въпросите на сигурността диалогът е 
трудно осъществим, защото ЕС няма един-
на политика за сигурност и отбрана. По 
тази причина въпросите на сигурността са 
по-скоро обект на разговори между Мос-
ква и отделните европейски правителства. 
След войната между Грузия и Русия от ля-
тото на 2008 г. и съвременните събития 
на територията на Украйна, отношенията 

между ЕС и Москва, базирани на договора 
за стратегическо партньорство са прекра-
тени.

Дългогодишните неефективни опити 
за разрешаването на замразените кон-
фликти показва, че единствения възможен 
път за тяхното регулиране са средствата 
на дипломацията и мирните преговори. 
Това би било възможно в случай на ак-
тивно включване на ООН в процесите на 
мирно регулиране и стриктно спазване на 
международното право.

 Следва да се признае, че без съв-
местни усилия заедно с Русия, не може 
да се очакват трайни решения на кон-
фликтите в постсъветското пространство. 
Всички опити за нейното игнориране или 
принизяване на ролята и, биха забавили 
или усложнили преговорния процес. След 
повече от четвърт век конфликти е време 
Русия и Западът да намират пресечната 
точка на своите интереси и да направят 
необходимите компромиси. Достатъчно 
е да си спомнят думите на Хенри Кисин-
джър, че успехът в политиката е пости-
гането на баланс между интересите на 
еднакво недоволни страни. Това следва 
да е водещия императив в отношенията 
между страните в съвременния динами-
чен свят.

1 Gorublin, V. Gibridnaya voyna: vse tol'ko nachinayetsya…http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnaya-voyna-vse-tolko-
nachinaetsya-_.html
2 Randow, G. Moskau sammelt eingefrorene Konflikte. http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-08/
frozen-conflicts-ukraine-russland
3 Resolving ‘Frozen Conflicts’ the Challenges of Reconciliation. Per Concordiam, 2010, Volume 1, № 2, pr. 11−12.
4 D ye V a a l, T. Ugrozy bezopasnosti na Yuzhnom Kavkaze. // Vestnik YEvropy, 2002, № 7–8 (http://karabah88.ru/
conflict/uregulir/01.html).
5 Nationalities Policy Under Stalin. http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/cccp-nationalities-stalin.htm
6 Slatinski, N. Rolyata i myastoto na Balgariya v NATO v usloviyata na promenyashtiya se svyat. Voennoto nasilie kato 
faktor v mezhdunarodniya zhivot i balgarskiyat politicheski elit. sp. „Novo vreme”, broy 10, 2012 g., str. 31-32.
7 Strategiya natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii. https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
8 Bugajski. Janusz. Russia’s foreign policy under Putin. http://diplomacy.bg/archives/1600?lang=en    Toward an 
Understanding  of Russia.; Bugajski. Janusz RUSSIA’S PRAGMATIC REIMPERIALIZATION. HTTP://CRIA-ONLINE.
ORG/10_2.HTML
9 Dogovor mezhdu Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Yuzhnaya Osetiya o soyuznichestve i integratsii. http://
www.kavkaz-uzel.ru/articles/259096/
10 Russia Abkhazia Treaty: Russian Parliament Approves Military, Economic Agreement With Georgian Province. 
http://www.ibtimes.com/russia-abkhazia-treaty-russian-parliament-approves-military-economic-agreement-1792698



80

Аксиомите в теорията  
на геополитическата динамика  

и военноисторическата реконструкция 
на „голямата стратегия“ (grand strategy)   

в контекста на регионалната среда  
за сигурност през ХХI век

Доктор Радослав Бонев

Резюме: Докладът разглежда аксиомите и основните приложения на теорията на 
геополитическата динамика, разработена от проф. Рандъл Колинс - американски 
социолог, доктор по философия, преподавател в Пенсилванския университет, 
изследовател на историческата  макросоциология, теорията на революциите и разпада 
на държавност,  геополитическата теория за етничността, теорията на интелектуалните 
мрежи. Акцентите в изложението представят характерните особености във  
военноисторическата реконструкция на „голямата стратегия” (grand strategy) чрез значението 
на теорията на геополитическата динамика в контекста на промените в дадена регионална 
среда за сигурност през ХХI век.
Ключови думи: теория на геополитическата динамика, аксиоми, базисни свойства, голяма 
стратегия, военна история, историческа география, геополитически анализ

Axioms in the Theory of Geopolitical Dynamics and Military History 
Reconstruction of the Grand Strategy within the Context 
of the Regional Security Environment in the XXI Century

Dr. Radoslav Bonev, PhD in Military and Political Aspects of Security

Abstract: The paper focuses on the axioms and basic principles of geopolitical dynamics 
theory developed by Prof. Randal Collins – an American sociologist, PhD, a lecturer at the 
University of Pennsylvania, a researcher of the historical macro sociology, the theory of 
revolutions and decompositions of States, the geopolitical theory of ethnicity, the theory of 
intellectual networks. The accents of the publication present the military history features 
of the Grand Strategy by means of the importance of the theory of geopolitical dynamics 
within the context of changes in a given regional security environment in the 21st century.  
Key words: Theory of geopolitical dynamics, axioms, basic features, Grand Strategy, military 
history, historical geography, geopolitical analysis
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С 
поред Бенжамен Констант 
(Benjamin Constant, 1767-1830) – 
швейцарски мислител, писател и 

политик, „съществуват всеобщи прин-
ципи, защото има първични дадености, 
които се срещат във всички съчетания, 
но това не означава, че към тези осново-
полагащи принципи не трябва да се до-
бавят други, породени от отделни съче-
тания”1. През 1869 г., проф. Хенрих Леер 
(1828-1904) в своето произведение „Опит 
за критико-историческо изследване на за-
коните на изкуството за водене на войната 
(Положителна стратегия)” цитира твърде-
нието на Наполеон Бонапарт (Napoléon 
Bonaparte, 1769-1821), че „всички въпроси 
на висшата тактика (стратегия) - това 
са неопределени физико-математически 
задачи, допускащи (безкрайно) множе-
ство решения”2, като „тактиката е из-
куството на войната, а стратегията е 
науката”3.

На базата на тези теоретични фор-
мулировки, макар и откъснати със своята 
абстрактност, бихме могли да обвържем 
приложимостта на аксиомите4 в теорията 
на геополитическата динамика (ТГПД) с 
характерните особености във военноис-
торическата реконструкция5 на „голямата 
стратегия” (grand strategy) чрез значението 
на историческата география6 за геополи-
тиката в контекста на промените в дадена 
регионална среда за сигурност през ХХI 
век. 

Съвременната теория на геополити-
ческата динамика е разработена от проф. 
Рандъл Колинс (Randall Collins, р. 1941 г.)7, 
който използва необходимия практически 
и фактографско-исторически фундамент 
при изследване на стратегическата среда 
за сигурност от края на ХХ и началото на 
ХХI век. 

Произходът на теорията на геополи-
тическата динамика може да бъде исто-
рически ситуиран още в края на ХIХ – на-
чалото на ХХ век в идеите на Макс Вебер 
(Max Weber, 1864-1920), които са осъвре-
менени като модерен научен наратив8 за 
геополитически и метасоциологически 
анализ на значението на отделни регио-
ни9. Нещо повече, със своята теория проф. 
Рандъл Колинс обогатява понятийния апа-
рат на геополитиката и теорията на меж-

дународните отношения, като надгражда 
семантичното значение на основни катего-
рии като: геополитическо пространство, 
геополитически цикъл, геополитическо 
ендемично поле, геополитическо то-
тално поле, геополитическо метаполе, 
геополитическа опорна точка, геополи-
тически регион (район), геополитически 
линии, геополитическо съперничество, 
международна сигурност, национална си-
гурност, национален интерес, социален 
конфликт и граница.

Теорията на геополитическата дина-
мика, конструирана като стратегическо 
прогнозиране за края на Студената война 
през 80-те години на ХХ век и актуализи-
рана в началото на ХХI век,  предсказва 
рухването на СССР, доказва избухването 
на множество локални конфликти и реги-
онални войни на територията на бившия 
СССР и в Близкия Изток. Тя успешно може 
да се приложи при описанието и обоснова-
ването на т. нар. „постгероически” и „геопо-
литически” войни, които съществуват като 
изследователски дискурс във военноис-
торическото творчество на проф. Едуард 
Лютвак.

Разработената социология на кон-
фликтите10 в ТГПД разширява изследо-
вателската сфера на съвременната геопо-
литика в три направления:

-оценка и възможност за регулиране 
на системата на международните отноше-
ния в конфликтни региони;

-изследване на динамиката на регио-
налните международни системи за сигур-
ност (формулирана от Колинс като геопо-
литическа динамика), изучаваща процеси-
те на зараждането, развитието, зрелостта, 
упадъка и фрагментацията на империите и 
големите държавни структури;

-геополитическо моделиране на ре-
гиони с висока конфликтност, които са 
съпрекосновение на геополитически инте-
реси и осъществяването на конкретни ге-
остратегически цели на водещи държави, 
съюзи и коалиции в системата на между-
народните отношения.

Геополитическото моделиране11 
като съставна част от ТГПД включва ос-
новополагащи компоненти, притежаващи 
свои характеристики и степен на прилага-
не при анализ и оценка на регионалната 
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среда за сигурност12 от геостратегическа 
гледна точка13 на специфичната геополи-
тическа аперцепция14 в историческата гео-
графия на даден регион.

Съществуват утвърдени подходи за 
логико-математическо моделиране на 
геополитическите процеси15 в регио-
налната среда за сигурност през ХХI век. 
Съгласно аксиомите на ТГПД те могат да 
бъдат обобщени и представени с:

А) оценка на интересите и възмож-
ностите на основните геополитически 
играчи, имащи трайни геостратегически 
цели в даден регион;

Б ) оценка на разпределението на 
силите в регионален мащаб, които са спо-
собни да променят съотношението на ос-
новните възможности  и механизми за кон-
трол и влияние при военен конфликт;

В) оценка на тенденциите в установе-
ната система на междудържавни отноше-
ния в даден регион;

Г) оценка на реалните политически, 
икономически и културни възможности на 
страните от даден регион.

Математическото описание16 на опре-
делени аспекти от геополитическия ана-
лиз включва:

- описание на количествените геопо-
литически показатели, отразяващи поли-
тикогеографското положение на страните 
от даден регион;

- описание на динамиката на измене-
ние на тези показатели;

- описание на взаимодействието меж-
ду държавите на регионално ниво;

- описание на геополитическата 
устойчивост на регионално ниво17 на дър-
жавите и способите за нейната промяна.

Теорията на геополитическата ди-
намика артикулира с група параметри, 
характеризиращи дадена държава като 
субект в системата на международните 
отнешения. Това са геополитическикте 
атрибути на държавата (териториални, 
демографски, икономически, военни, кул-
турни и др., демонстриращи държавния 
„геополитически потенциал”), вътрешни 
и външни атрибути на държавата (качест-
вото на държавното управление, степен 
на политическа, икономическа и военна 
независимост, участие във военнополи-
тически и/или политиковоенни съюзи и 
коалиции и др).

Общата формула на този геополити-
чески „разчет” може да бъде представена 
в следния вид:

S(t)= FA (t).G(t)18,
където:
 -S(t) е статус на държавата  за 

определено геоисторическо време t;
 -FA(t) е „функция на влиянието” 

на атрибутите, които нямат определя-
що значение за геополитическия потен-
циал на държавата, но влияят индирект-
но върху нейния статус за определено 
геоисторическо време t;

 -G(t) e геополитическия потен-
циал на държавата, който е съвкупност 
от по-горе изброените геополитически 
атрибути за определено историческо 
време t19;

 -t е геоисторическо време20. 
 Хипотеза 1 от ТГПД. Геополитиче-

ски силните държави налагат алиансите за 
колективна сигурност и отбрана под своя 
егида над геополитически слабите държа-
ви, които принадлежат към непосредстве-
ната зона за военно разширяване; и обра-
тно, слабите държави търсят гаранции за 
своята сигурност от геополитически сил-
ните държави или се съгласяват за учас-
тие в наложените им алианси. 

 Хипотеза 2 от ТГПД. Ситуации, в 
които системата на международните отно-
шения на регионално ниво е в „баланс на 
силите” и/или има зони на гранични споро-
ве, държавите формират алианси на прин-
ципа „врагът на моя враг е мой приятел”21.

Обвързвайки ТГПД с „голямата стра-
тегия” е необходимо да уточним, че ме-
тодологията на съвременната теория на 
геополитическата динамика използва ети-
мологични и семантични форми, практи-
чески подходи и изследователски методи 
от теорията на социалните революции на 
Тед Скочпол22 и теорията на алиансите.

Освен това, при формирането на от-
делните научни конструкции в ТГПД силно 
влияние оказват следните социологически 
теории:

-философската система на арабския 
учен Ибн Халдун (دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ 
;23(1406-1332 ,يمرضحلا نودلخ نب

- теорията на баланса на силите и 
устойчивостта на регионалните системи 
за сигурност24;

-теорията за динамиката на етниче-
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ската асимилация и религозното противо-
поставяне25 ;

-теорията на експазионизма26;
-теорията за взаимовръзката между 

числеността на населението и социал-
но-политическата стабилност, която се 
основава на демографския модел и де-
мографско-структурната теория на рево-
люциите, разработени от Джак Гладстоун 
(Jack Goldstone, р. 1953)27- основател на 
клиодиманиката28.

Санкционираното от военната исто-
рия  определение за „голямата стратегия”29 
от сър Базил Лидъл Харт (Basil Liddell Hart, 
1895-1970) констатира, че ролята на стра-
тегията е да координира всички ресурси 
на страната или на съюза за постигане 
на политическата цел на войната-опре-
делена от „голямата стратегия” (воен-
ната политика). Докато хоризонтът на 
стратегията се ограничава от войната, 
„голямата стратегия”30 отправя поглед 
отвъд войната към следващия я мир. Тя 
не трябва само да комбинира инстру-
ментите, но така да регулира използва-
нето им, че да се избегне вредата върху 
бъдещето състояние на мира-за гаран-
тиране на сигурност и просперитет31. 

Допускаме, че е необходимо да се 
формират определени базисни свойства, 
които дават конкретна характеристика на 
„голямата стратегия” във времето и прос-
транството на военната история, влияние-
то на широк спектър от фактори - домини-
ращите тенденции и изместването на цен-
тровете на основните сили в международ-
ните отношения през ХХI век32 и търсейки 
тъждествено равенство (и/или сравнение) 
на приложимост в съчетание с аксиомите 
в ТГПД.  

Възможно ли е базисните свойства 
на „голямата стратегия” да прилагат ефек-
тивен комплекс между „твърдата” (hard 
power) и „меката” (soft power) сила - т. нар. 
интелигентна сила (smart power)33 чрез 
използването на аксиомите в ТГПД? 

В този смисъл значението на „голя-
мата стратегия” на държавата е особено 
важно за регионалната сигурност през 
ХХI век. Например, по мнението на Хенри 
Кисинджър (Henry Kissinger, р. 1923), стра-
тегическите конфронтации между държа-
вите по границите на Северния Атлантик 
са немислими. Полемиките между Север-

ноатлантическите държави обикновено се 
фокусират върху различия в оценките по 
международни въпроси и средствата за 
разрешаването им, дори и когато са най-
остри, те запазват характера на вътрешен 
диспут34. От друга страна, предизвикател-
ствата на стратегическата среда на сигур-
ност, реалните заплахи (международен 
тероризъм, сепаратизъм, етнически кон-
фликти, миграционни потоци и др.) про-
вокират „голямата стратегия” да отговори 
на риторичното съждение на английския 
генерал-майор от Първата световна вой-
на Ерик Сиксмит: „Няма по-опасна заблу-
да от предположението, че може да се 
спечели сражение без никакви загуби”35, 
макар това по-скоро да се отнася за тео-
рията на оперативното изкуство, а сраже-
нието да представлява „физически акт”, 
управляем от „ума на човека”36-резултат 
от оперативно-стратегически потенциал 
за даден период от време.

 За „голямата стратегия” същест-
вуват много дефинитивни твърдения в 
по-достъпен като разбиране смисъл - тя е 
пресмятане, осмисляне и използване на 
три елемента: цели, концепции и ресурси 
- крайни резултати, начини и средст ва, 
в приемливи граници на риск за създа-
ване на благоприятни резултати, кои-
то може да съществуват заради шанс 
или да са в ръцете на други37. „Голямата 
стратегия” можем да приемем и като: „Из-
куство и наука за развиване и използ ване 
на инструментите на национална мощ 
в синхронизиран и ин тегриран стил или 
начин за постигане на целите на театъ-
ра на войната, националните или много-
националните цели”38. 

Американският изследовател Джон 
М. Колинс (John M. Collins) нарича страте-
гиите за национална сигурност „grand 
strategies” („големи стратегии”) и опре-
деля, че те се реализират чрез „подходящи 
форми на националната мощ за пости-
гане на националните цели в областта 
на сигурността въпреки външните и 
вътрешните заплахи. Тези стратегии, 
продължава Колинс, прилагат диплома-
тически, икономически, психологически, 
кибернетични, технологични и други 
инструменти, сред които специално, 
повече или по-малко място, е отделено 
на Въоръжените сили”39. Интересно е да 
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се отбележи, че той поставя над тях в йе-
рархията на стратегическите документи 
националните стратегии, „предназначе-
ни за постигане на общите национал-
ни цели”40. Оттук възниква противоречие 
сред изследователите, което съществува 
във връзка с дефинициите.

 Васил Тотев и полк. доц. д-р Геор-
ги Димов приемат петнадесет постулата, 
които са характрни за смисъла и съдържа-
нието на „голямата стратегия”41. 

Предложените базисни свойства са 
онези характерни във времето и прос-
транството на военната история величини, 
които историческият ресурс за тълкуване 
обосновава чрез практиката. С тях се обяс-
нява логическия синтез между теорията 
на „голямата стратегия” и ТГПД в контекста 
на регионалната сигурност през ХХI век. 

Първо базисно свойство 

Проактивност и предварител но ба-
зиране на „голямата стратегия” върху 
съществуващата вътрешно- и външнопо-
литическа обстановка, характерни за дър-
жавата, особеностите на регионалната 
сигурност и динамиката на междудържав-
ните отношения като цяло. 

„Голямата стратегия” защититава 
наци оналните интереси с разкриване на 
перспективата в бъдещето. Поради това 
можем да открием предпоставеност за 
обвързаността на първото базисно свой-
ство на „голямата стратегия” с първата 
аксиома от теорията на геополитическата 
динамика: ”Големината и преимущест-
вото в ресурсите способстват за те-
риториалната експанзия; при приблизи-
телно равни условия от геополитическа 
гледна точка големите геополитически 
„играчи”, разполагащи с повече военни, 
икономически и информационни ресурси 
разширяват своята сфера на влияние за 
сметка на малките и бедни държави”42.

Второ базисно свойство 

„Голямата стратегия” е подчинена на 
политиката. Това базисно свойство е об-
вързано с прагматичното знание за поли-
тиката, политическите стратегии и полити-
ческите взаимоотношения. Верификаци-
ята (от лат. verus – истинен и facio - правя) 

на второто базисно свойство води до 
приложимостта на логическия емпириз-
ъм, т.е. прагматичните подходи към „го-
лямата стратегия” предполагат, че дър-
жавата може и трябва да се адаптира към 
стратегическата среда на сигурност, като 
целенасочено се преструктурират и пра-
вят научно обосновани, логично изведени 
и аналитично обвързани стратегически 
избори (политически решения). Тук бихме 
открили друга възможност за сравнение, 
която се отнася отново до първата ак-
сиома от теорията на геополитическа-
та динамика.

Трето базисно свойство  

„Голямата стратегия” е подчинена на 
стратегическата среда на сигурност-въ-
трешна и външна. Тя трябва да бъде в „съ-
гласие” с възможните трансформации на 
стратегическата среда на сигурност43, т.е. 
това базисно свойство представлява кон-
цептуалното знание за качеството на стра-
тегическия избор, подчинен на сложния 
компромис на баланс между цели, методи, 
ресурси и стратегическа среда на сигур-
ност. Силата на концептуалното знание е в 
потенциала да моделира косвени ефекти 
(последици), а не в способностите за пред-
писване на рецепти за управленски дейст-
вия44. Третото базисно свойство формира 
витализъм в „голямата стратегия” (от лат. 
vita - живот), който максимално трябва да 
бъде интерсубективен (общност и кому-
никация между субектите) към системата 
на международните отношения и коали-
ционната (съюзната) политика за колек-
тивна сигурност и отбрана. Следователно, 
именно тук бихме „вместили” историческа-
та използваемост на втората аксиома в 
съвременната геополитическа динамика: 
„Геопозиционното пространствено пре-
имущество способства за територи-
ална експанзи; държавите, които имат 
по-малко врагове по границите си се раз-
ширява за сметка на тези държави, кои-
то граничат с повече противници.”45

Четвърто базисно свойство 

„Голямата стратегия” поддържа 
цялостна пер спектива - тя е холистична 
(от гр. holos – цял, цялостен, holistic - орга-
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нична връзка на час тите с цялото), което 
означава здрава връзка между частите и 
ця лото. Изисква всестранно разглеждане 
и обмисляне. Стратегическият анализ ос-
ветлява вътрешните и външните фак тори 
в стратегическата среда на сигурност, 
което спомага за определяне на стра-
тегическите ефекти и специфичните цели, 
концепции и ресурси. Това ни насочва към 
историческата обосновка на третата ак-
сиома в съвременната геополитическа 
динамика: „При държавите, които имат 
средищно (геополитическо) положение 
в даден географски регион в определе-
ни условия (повишена конфликтност, 
войни, вътрешнополитическа неста-
билност – б.а.) съществува тенденция 
да се разделят на отделни автономни 
единици, изгубвайки унитарността си”46. 
Става дума за т.нар. „пивотни държави”, 
които като територия имат геостратегиче-
ско значение, намиращи се на определени 
геополитически линии47 на съприкоснове-
ние на явна или скрита борба за надмощие 
между различни субекти в системата на 
международните отношения. Те са свое-
образно геополитическо метаполе48.

Четвъртото базисно свойство 
представлява влиянието на релативи-
зма в „голямата стратегия” - качествената 
нестабилност на явленията, на тяхната 
зависимост от различни условия и ситуа-
ции в стратегическата среда на сигурност. 
По мнението на  проф. Херфрид Мюнклер 
новите войни нямат нито начало, което 
може да се идентифицира, нито край, кой-
то може да се маркира49. Това откриваме и 
в съвременната теория за хибридната 
война през ХХI век, която пряко кореспон-
дира с променената стратегическа сре-
да за сигурност, а е и с ясни послания за 
връзка с четвъртата аксиома от теорията 
на геополитическата динамика: „Държа-
вите, които се разделят в резултат на 
вътрешни кризи, етнически конфликти, 
вътрешнополитическа нестабилност, 
предизвикват кумулативни50 процеси. 
Тези  кумулативни процеси довеждат до 
трайно изтощение и до подчиняването/ 
разделянето на територията им от да-
ден геополитически регион51 между два-
ма или трима съседи. Съпроводени са с 
мащабна демонстрация на сила и въоръ-
жения, последвани от война52 между оп-

ределени доминиращи и малко на брой  
съпреници/претенденти за тези тери-
тории”53. 

Пето базисно свойство 

„Голямата стратегия” създава ди-
лема по отношение на сигурността.  
Всяка стра тегия, веднъж оповестена или 
приложена, заплашва статуквото, т.е. съ-
ществуващия баланс, и създава риск за 
равновесието на/в стра тегическата среда 
на сигурност. Допускаме, че това базисно 
свойство е по-скоро генерирано от регу-
лативните принципи на съответствието, 
инвариантността, наблюдаемостта и си-
метрията. Тези принципи влизат в еврис-
тичния арсенал (откриване в условията на 
неопределеност) на изследванията в те-
орията на „голямата стратегия”. От друга 
страна, те служат като едно от средствата 
за истинността на поуките от военната ис-
тория и тяхната емпирична обоснованост, 
с характера на връзката между новите и 
старите теории. „Никой и никога още не е 
постигнал пълна и окончателна победа 
завинаги!”54 Чрез тази констатация Чарлз 
Месенджър и в резултат на изложената 
по-горе аргументална събитийно-фак-
тографска база достигаме до историче-
ската същност на петата аксиома в съ-
временната теория на геополитическата 
динамика: Прекомерното разширяване 
(overextension) вследствие на територи-
ална експанзия води до ресурсно прена-
прежение и държавен разпад55.

Проф. Рандъл Колинс уточнява по-
следната аксиома с помощта на два кри-
терия:

-т.нар. „покачване на нивото на уяз-
вимост” на отделни региони, което води 
до налагането на влияние, доминация или 
контрол от страна геополитически съпер-
ник, по-голяма възможност за сепарати-
зъм, породена от социално-икономиче-
ската, демографската и етнокултурното 
специфика, степента на развитие на ин-
фраструктурата и наличието на военни ре-
сурси (дислокацията на групировки войски 
и сили за сигурност);

-състав на етническите общности 
в отделните региони, които не са при-
надлежни към „сърцевидната земя”, или 
хартланда” (heartland) 56.
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Всеки нов „етнически пояс” рязко 
снижава моралния дух на войските на за-
воевателите, а това от своя страна води 
до увеличаване на волята за съпротива на 
подвластните народи57.

Шесто базисно свойство 

„Голямата стратегия” се фокусира 
върху предпочитаното крайно състоя-
ние сред възможните в динамичната 
стратегическа среда на сигурност. 

Докато „голямата стратегия” дефи-
нира „пътя към бъдещето”, стратегическо-
то намерение представлява „посоката” 
към стратегическа цел.  Шестото базисно 
свойство представлява сублимацията (от 
лат. sublimo, възвисявам, пренасочвам, в 
смисъл - пренасочване на цялата енергия 
от предполагаемото към възможното) от 
желаното стратегическо намерение към 
постижимата цел. Тук откриваме първа-
та взаимовръзка между теорията на „го-
лямата стратегия” и ТГПД: държава или 
група държави с геополитически ресурси 
за влияние разширява своята “експанзия” 
по най-изгодното направление за овладя-
ване на природните ресурси и налагане 
на “свой” модел на политическо, иконо-
мическо и културно развитие в регион с 
нееднородни в етнокултурно отношение 
и конфликтни във взаимоотношенията си 
страни58.

Седмо базисно свойство 

„Голямата стратегия” е изключи-
телно човешко на чинание и съзидание. 
Тя е повече от интелектуално разглеждане 
на обективните фактори. Ролята на систе-
мата от убеждения или вярвания и кул-
турните разбирания на дадена държава 
(общество) са важни при разработването 
и изпълнението ù. Това базисно свойство 
създава стратегическата култура на дър-
жавата, която са съвкупност от ценности, 
визия, мисия и политика. 

Осмо базисно свойство 

„Голямата стратегия” е свързана с 
триенето (по аналогия на тълкуването му 
от Карл фон Клаузевиц (Carl von Clausewitz, 
1792-1831). Противопоставянето е свойст-

вена характеристика, а триенето е разли-
чието между идеална та „голяма стратегия” 
и прилаганата реална „голяма стратегия”. 
Това базисно свойство олицетворява хете-
рогенността, която предполага различна 
продуктивна стойност между „идеално-
то” и „реалното”. Осмото базисно свой-
ство формира сциентизъм и антисци-
ентизъм (от лат. – scientia i antiscientia –  
наука и антинаука)- противоположни, бо-
рещи се помежду си форми в теорията и 
практиката на „голямата стратегия”. С това 
обосноваваме и втората взаимовръзка 
между теорията на „голямата стратегия” и 
ТГПД: държави, които се намират в зони-
те на геополитическо съперничество на 
“великите” сили и/или военно-политиче-
ските (политико-военните) съюзи, фор-
мират тенденция към трансформация 
от една сфера на влияние към друга или 
настъпва вътрешнополитическа, ет-
но-религиозна, етно-културна и тери-
ториална дивергенция, изразяваща се в 
продължителна гражданска война.

Чрез практическото съчетаване на 
теорията на „голямата стратегия” и съвре-
менната теория на геополитическата дина-
мика се реализира разгледаният от проф. 
д-р Николай Слатински „комплекс за си-
гурност”59 при оценка и анализ на регио-
налната среда за сигурност през ХХI век.

Въведеният от Бари Бузан, Оле Уе-
вер и Яп де Вилде комплекс за сигурност 
много бързо става класически за между-
народните отношения референтен обект, 
който служи за характеризиране и изслед-
ване на регионални подсистеми от държа-
ви като обекти на анализ по отношение на 
сигурността, а също така отчита присъщи-
те на съответния регион особености, под-
чертаващи неговата известна автоном-
ност и уникалност60.

За да съществува реално регионал-
ният комплекс за сигурност като под-
структура на международната система и 
за да изпълнява ефективно своето пред-
назначение, е необходимо по отношение 
на сигурността да съществува определе-
на взаимна зависимост между държавите 
в комплекса и в същото време да е налице 
известно безразличие между държавите 
от комплекса и съседните държави61. 

Съвременната теория на геополи-
тическата динамика на проф. Рандъл Ко-
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Координаты  внешнеполитической 
стратегии государства  в  теории 

международных отношений 
Доктор Радослав Бонев

Резюме: В теории международных отношений не содержится ответа на один из главных 
вопросов политической науки: что является единицей анализа возникновения, существования, 
развития и прекращения взаимодействия между государствами и иными участниками 
международных отношений? Наличие такого крупного пробела объясняется отсутствием 
в теории международных отношений структурированного знания о непосредственной 
деятельности субъектов международных отношений, в том числе и о внешнеполитической 
стратегии государств. Для разрешения противоречия необходимо разработать, обосновать 
и структурировать концептуальные положения теории внешнеполитической стратегии 
государства, которая позволит в рамках нового направления научных исследований развивать 
теорию международных отношений и решать практические задачи внешнеполитической 
деятельности.
Ключови думи: внешнеполитическая стратегия государства, международная система, 
детерминанты, оценки угрозы, глобальный уровень, субгосударственный уровень, модель

Координати на външнополитическата стратегия на държавата  
в теорията на международните отношения

Доктор Радослав Бонев

Резюме: В теорията на международните отношения няма отговор на един от 
основополагащите въпроси в политическата наука: какви са критериите за анализ на 
възникването, съществуването, развитието и преустановяването на взаимодействието 
между държавите и другите участници в международните отношения? Съществуването 
на такъв проблем се обяснява с липсата на структурирано знание в теорията на 
международните отношения за непосредствената дейност на отделните субекти в системата 
на международните отношения, в това число и за значението на външнополитическата 
стратегия на държавата. Поради това е необходимо да се разработи, обоснове и структурира 
цялостна теория за външнополитическата стратегия на държавата, която ще позволи в 
рамките на ново изследователско направление в ТМО да се решават различни практически 
задачи от външнополитическата дейност.
Ключови думи: външнополитическа стратегия на държавата, международна система, 
детерминанти, оценка на заплахите, глобално ниво, субдържавно ниво, модел
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Р 
азвитие научного знания в рамках 
теории международных отноше-
ний возможно несколькими путями: 

традиционным – в рамках сложившихся 
научных школ, и инновационным – путем 
углубленной разработки новых научных 
проблем. Одной из таких комплексных про-
блем является проблема внешнеполитиче-
ской деятельности и стратегии государства.

Теория внешнеполитической деятель-
ности государства – область знаний, рас-
крывающая закономерности функциони-
рования и развития внешнеполитической 
деятельности государства, описывающая 
и объясняющая особенности реализации 
интересов государства в международных 
отношениях.

На фоне интереса к сравнительному 
изучению внешнеполитических стратегий 
особенно заметен огромный поток иссле-
дований, посвященных анализу геостра-
тегий отдельных стран.1 Прежде всего, 
здесь следует назвать работы М. Линда2, 
К. Лэйна3, К. Дуэка4, Н. Хомского5, К. Грэя6, 
Р. Хааса7, К. Алдреда и М. Смита8, Э. Лэй-
ка9, С. Брауна10 и др.  Дж. Тоуэл разработал 
общую концептуальную схему формиро-
вания различных геостратегических 
дискурсов внешнеполитических страте-
гий.11 В работе «Политическая экономия 
генеральной стратегии» К. Нарыжный по-
казал экономические основы различных 
внешнеполитических стратегий.12

* * *
Внешнеполитическая стратегия пред-

ставляет собой долгосрочную программу 
достижения целей и обеспечения нацио-
нальных интересов государства на между-
народной арене, которая предусматривает 
оптимальное использование имеющихся 
у государства ресурсов в изменяющей-
ся системе международных отношений.13 
Исследование концептуальных основ 
формирования внешнеполитической стра-
тегии государства необходимо для выра-
ботки наиболее эффективной внешней 
политики в условиях эволюции междуна-
родной системы.14 Такая стратегия должна 
учитывать детерминанты15 глобального, 
государственного и субгосударственно-
го уровней для более эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов в ходе 
реализации целей развития государства.16 

Возникает не только вопрос соотно-
шения детерминант национального и гло-
бального уровней во внешнеполитичес-
кой стратегии, но и вопрос соотношения 
различных детерминант на глобальном 
уровне. 

В условиях постоянного развития со-
вокупного потенциала основных между-
народных акторов и их конфигурации на 
международной арене важно проанализи-
ровать механизм выстраивания их внеш-
неполитических стратегий, а также опре-
делить то, как в них соотносятся детер-
минанты на глобальном уровне принятия 
решений с детерминантами на государ-
ственном и субгосударственном уровнях. 
На основе изучения различных теорий 
мировой политики и международных от-
ношений, в частности, теоретиков анали-
за внешней политики и неоклассического 
реализма, выделяются  ключевые детер-
минанты внешнеполитической стратегии 
государства, изучение которых призвано 
создать более фундаментальную теоре-
тическую модель внешнеполитической 
стратегии государства с целью прогно-
зирования его поведения на международ-
ной арене. 

В большинстве государств наибо-
лее важные цели определяются в офи-
циальных программных документах, в ко-
торых отражаются «политический курс», 
«внешнеполитическая доктрина» и «внеш-
неполитическая стратегия» государства.17

Понятие «внешнеполитическая стра-
тегия» определяется и как долгосрочная 
программа достижения целей и обеспе-
чения национальных интересов государ-
ства на международной арене, предус-
матривающая оптимальное использова-
ние имеющихся у государства ресурсов в 
изменяющейся системе международных 
отношений. Ее концептуальные основы 
отражаются в виде официальных государ-
ственных документов. Внешнеполитиче-
ская стратегия государства определяет 
степень эффективности его реагирования 
на внешние и внутренние угрозы, испо-
льзование возможностей международной 
среды с целью реализации национальных 
интересов.18 

 «Внешнеполитическая стратегия» 
используется несколько реже, чем поня-
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тие «внешняя политика». При анализе 
внешнеполитической проблематики ис-
пользуются понятия «внешняя политика», 
«внешнеполитический курс», «внешне-
политическая тактика»,  «национальная 
стратегия», «геостратегия», «геополитиче-
ская стратегия». Инициаторами использо-
вания метода уровней анализа в теории 
международных отношений были три аме-
риканских автора: Кеннет Н. Уолц, Мортон 
А. Каплан и Дэвид Дж. Сингер.19 

Наиболее важное различие между 
уровнями проводится между уровнем ак-
тора (государства и индивидуальных или 
общественных акторов, на него влияю-
щих) и уровнем международной системы 
(на котором проявляются взаимосвязи 
между наиболее влиятельными государ-
ственными и негосударственными между-
народными акторами), так как именно зде-
сь происходит выбор модели соотношения 
детерминант данных уровней во внешне-
политической стратегии государства. 

Проблематика внешнеполитического 
поведения государства, его детерминации 
на субгосударственном уровне активно 
разрабатывается в рамках относительно 
нового теоретического подхода в теории 
международных отношений — неокласси-
ческого реализма. Впервые термин «нео-
классический реализм» был использован 
Гидеоном Роузом в 1998 году в его статье 
«Неоклассический реализм и теории меж-
дународных отношений». Роуз выдвинул 
этот термин, опираясь на книги Томаса 
Кристенсена, Ренделла Швеллера, Вилья-
ма Волфорта и Фарида Закарии.20 Авторы 
включают детерминанты субсистемно-
го уровня в структурную логику реализма 
для понимания специфических реакций 
государства на международное давление. 

Представители неоклассического ре-
ализма: Стивен Лоббел, Норрин Рипсман, 
Джефри Талиаферро, Ренделл Швеллер, 
Вильям Волфорт, Стивен Брукс, Фарид 
Закария, Николас Китчен21. Введение в на-
учный оборот методологии неоклассичес-
кого реализма, во-первых, позволит снять 
некоторые существующие некорректные 
трактовки этой теории, во-вторых, обо-
гатит понимание современных междуна-
родных отношений в аспекте теоретичес-
кого инструментария и возможностей при-
кладного внешнеполитического анализа.

Неоклассический реализм не следует 
рассматривать в отрыве от совокупности 
подходов к анализу внешней политики 
(Foreign Policy Analysis), насчитывающих 
более полувека исследований, основные 
работы  которых посвящены детерминан-
там государственного и субгосударствен-
ного уровней: материальных параметров 
государства (Дж. Розенау, Р. Руммель), 
социетальной культуры и национальных 
особенностей внешней политики (В. Хад-
сон), взаимоотношений общества и го-
сударства, его внутренней политики (В. 
Риттбергер, Д. Скидмор, П. Катзенштейн), 
общественного мнения (О. Холсти), и всех 
аспектов процесса принятия решения с 
точки зрения организации (Г.Х. Шнайдер), 
функционирования бюрократии (Г. Алли-
сон), особенностей процессов восприятия 
(М. Янг, М. Шафер), стиля лидерства (Д. 
Петерс), влияния международной системы 
на внешнеполитический курс (В. Карлсна-
ис), лиц принимающих решения и их осо-
бенностей (Д. Пост)22 и др.  

Исследование внешней политики 
государства с позиций метода структур-
но-функционального анализа позволяет 
представить государство и международ-
ную политику в виде систем, тем или иным 
образом реагирующих на внешние и внут-
ренние воздействия. Этот метод также 
позволяет решить проблему сравнимости 
внешнеполитических стратегий различных 
государств.

Для исследования развития, динами-
ки выработки внешней политики использу-
ется сравнительный метод, позволяю-
щий сопоставить изменения различных 
детерминант внешней политики в разных 
странах. При этом под детерминантой 
понимается зависимая или независи-
мая переменная23, то есть группа причин, 
объединенных в определенном факторе 
(силы, восприятия, психологических осо-
бенностей политических лидеров и др.) и 
воздействующих на внешнеполитическую 
стратегию на глобальном, государствен-
ном или субгосударственном уровнях. 

Формирование внешнеполитической 
стратегии государства наиболее полно 
проявляется на трех уровнях — глобаль-
ном, государственном и субгосударствен-
ном, где национально-государственный 
уровень включает в себя действие детер-
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минант государственного и субгосудар-
ственного уровней. 

При определении внешнеполитиче-
ской стратегии используются не только 
разработки рационалистских подходов 
(школы политического реализма и либе-
рализма), но и рефлективистские теории 
международных отношений (конструкти-
визм, постмодернизм, феминизм). Внеш-
неполитическая стратегия государства 
рассматривается не только через анализ 
силового потенциала государства, его 
участие в деятельности международных 
организаций, но и через призму образов, 
информационных конструктов, опреде-
ляющих видение государством как меж-
дународной среды, так и внутригосудар-
ственных процессов. 

На уровне детерминант междуна-
родной системы происходит постоянный 
процесс оценки угрозы государству от 
окружающей его анархичной международ-
ной среды: государственная элита полу-
чает вызов из внешней среды (смещение 
в распределении силы, намерениях дру-
гих акторов), пропуская его сквозь призму 
собственных перцепций и мотивов, и вы-
носит решение о необходимом ответе на 
системный вызов.

На глобальном уровне исследуются 
различные виды упорядочивания меж-
дународной анархии и анализа внешней 
политики (Foreign Policy Analysis) с точки 
зрения выделения уровней и детерминант 
внешнеполитического поведения государ-
ства — международная структура, между-
народные институты, международное пра-
во, которые влияют на внешнюю политику 
государства. На государственном уровне 
анализа рассматриваются  внутренняя 
политика государства, ее особенности24, 
различные характеристики государства 
(политические, экономические, социоку-
льтурные), процесс организации принятия 
внешнеполитического решения, мобили-
зационные возможности государства.25 

Глобальный уровень принятия внеш-
неполитического решения включает в себя 
следующие детерминанты: детерминан-
ту силы, детерминанту соотношения сил 
на международной арене, институциона-
льную детерминанту, детерминанту взаим-
ного восприятия государствами друг друга 
и современной системы международных 

отношений. Являясь независимыми пере-
менными, данные детерминанты задают 
те рамки, в которых государства форми-
руют свои внешнеполитические стратегии.

На субгосударственном уровне внеш-
неполитическая стратегия государства 
анализируется как один из ключевых ре-
зультатов деятельности политической 
системы государства во взаимодействии 
с обществом. Анализ субгосударственно-
го уровня включает в себя исследование 
особенностей процессов группового и 
индивидуального восприятия (М. Янг, М. 
Шафер), характеристик как политическо-
го лидерства (Т. Престон, Д. Петерс), так 
и лиц, принимающих решения (Дж. Пост), 
социальной сплоченности и процесса мо-
билизации общественных ресурсов.26

Государство ретранслирует на об-
щество своё понимание международного 
вызова и необходимого на него ответа. 
Эта ретрансляция имеет целью сконцен-
трировать ресурсы общества и передать 
эти ресурсы государству для воплощения 
в жизнь внешнеполитической стратегии. 

Государственный уровень принятия 
внешнеполитического решения, буду-
чи наряду с субгосударственным частью 
национально-государственного уровня, 
включает в себя следующие детерми-
нанты: детерминанту оценки силы (балан-
са сил), детерминанту степени автономии 
государства от общества, детерминанту 
мобилизационной способности государ-
ства и степени социальной сплоченнос-
ти, детерминанту «большой стратегии».27  
Механизм принятия внешнеполитическо-
го решения зависит от государственного 
аппарата, роли в нем исполнительной и 
законодательной ветвей власти, их функ-
циональной дифференциации, баланса 
различных внутригосударственных инсти-
тутов, их интересов.

Субгосударственный уровень детер-
минант представляет собой воздействие 
более частных сил на формирование 
внешнеполитической стратегии государ-
ства. Он определяет процессы обществен-
ной мобилизации и проведения внешней 
и внутренней политики, влияет на оценку 
лидерами международных угроз, возмож-
ностей и внешнеполитических линий, ко-
торые они проводят. Процесс получения 
ресурсов общества зависит от ряда внут-
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ренних условий: влияния социальных ак-
торов и групп интересов, степени общест-
венной автономии от государства и уровня 
сплоченности общества.

Субгосударственный уровень приня-
тия внешнеполитического решения, явля-
ющийся наряду с государственным уров-
нем составной частью национально-го-
сударственного уровня, включает в себя 
следующие детерминанты: институцио-
нальную детерминанту, детерминанту мо-
билизации, детерминанту политико-пси-
хологических характеристик лидеров и 
детерминанту идеологии. Данные детер-
минанты, в зависимости от своего места 
в формировании внешнеполитической 
стратегии государства, определяют среду 
принятия внешнеполитического решения. 
В зависимости от степени сплоченности 
и мобилизуемости данная среда может 
минимизировать «помехи» в восприятии 
государством международных импульсов 
или усилить их.  

Основные детерминанты глобально-
го и национально-государственного уров-
ней в зависимости от своей значимости в 
процессе формирования внешнеполити-
ческой стратегии государства могут обра-
зовывать страновые модели соотноше-
ния детерминант глобального и национа-
льно-государственного уровней.

Модель преобладания детерми-
нант глобального уровня над детерми-
нантами национально-государственно-
го уровня характерна для формирования 
внешнеполитической стратегии США. Де-
терминанты глобального уровня решаю-
щим образом влияют на формирование 
внешнеполитической стратегии вслед-
ствие того, что США настолько интегри-
рованы в мировую политическую систему 
и мировую экономику, что реализация их 
национальных интересов невозможна без 
активного участия и реагирования на меж-
дународные вызовы, получения преиму-
ществ от глобального охвата своей меж-
дународной активности. 

Данная модель демонстрирует, что 
если в 1990-е гг. однополярное вовлече-
ние в мировую политику было обусловлено 
существенным превосходством в государ-
ственной мощи, ее позитивным восприя-
тием в мире, то в 2000-е гг. детерминанты 
государственного уровня стали относи-

тельно более влиятельны в определении 
внешнеполитической стратегии США, так 
как усилились сложности поддержания 
ими экономического лидерства в мире, 
выработки общественного консенсуса по 
внутренней и внешней политике. 

На глобальном уровне детерминанты 
силы и соотношения сил стали более 
влиятельными, чем институциональная 
детерминанта и детерминанта восприя-
тия. Это связано с переключением вни-
мания с информационной  составляющей 
внешней политики США в 2000-е гг. на ее 
силовую составляющую и большим вни-
манием к балансированию против усили-
вающихся держав. На государственном 
уровне детерминанты большой стратегии 
и мобилизационной способности в 2000-
е гг. оказались более влиятельными, чем 
детерминанты силы и автономии государ-
ства, что было связано с необходимостью 
переопределения направленности внеш-
неполитического вектора США, их роли в 
трансформирующемся мире, основанной 
на преодолении межпартийных разногла-
сий и поддержании высокой обществен-
ной поддержки. При этом не происходило 
ослабление степени автономии государ-
ства или видимого упадка государствен-
ной мощи США. На субгосударственном 
уровне детерминанты идеологии и мо-
билизации, по сравнению с 1990-ми гг., 
сохранили свое преобладание над детер-
минантами общественных институтов и 
психологии лидеров, так как внутригосу-
дарственный идеологический консенсус 
и механизмы общественно-политической 
мобилизации определяются в тех усло-
виях, в которых исторически развиваются 
внутригосударственные институты и фор-
мируется психология тех или иных полити-
ческих деятелей.  

Модель динамического соотно-
шения детерминант глобального и на-
ционально-государственного уровней 
явственно обозначается  во внешнеполи-
тической стратегии Китая. КНР постепенно 
смещает акценты в своей внешнеполити-
ческой стратегии, которая все в большей 
мере опирается и оказывает влияние на 
детерминанты глобального уровня при 
неизменно важной роли детерминант на-
ционально-государственного уровня. Это 
не означает, что сила Китая ослабевает, 
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и он передает ее часть надгосударствен-
ным органам, а свидетельствует скорее 
о том, что дальнейшее наращивание его 
совокупной национальной мощи возмож-
но только по пути увеличения присутствия 
на глобальном уровне принятия решений, 
на котором ему придется еще более тес-
но взаимодействовать с ЕС, НАТО, США, 
Россией, БРИКС и стран Азиатско-тихо-
океанского региона, определяющими со-
временную архитектуру международных 
отношений.

На глобальном уровне внешнеполи-
тической стратегии преобладание детер-
минант соотношения сил и восприятия 
объясняется тем, что современному Ки-
таю для продолжения своего роста и ук-
репления международных позиций важно 
укреплять свои международные союзы и 
коалиции, конструировать благоприятный 
образ внешней политики. На государствен-
ном уровне превалирование детерминант 
мобилизационной способности и социа-
льной сплоченности объясняется тем, что 
совершенствование механизмов полити-
ческого рекрутирования обусловливает 
возможность успешного диалога государ-
ства и общества в современных условиях, 
консолидацию общественных ресурсов 
государством и поддержку большой стра-
тегии со стороны китайского общества, 
зарубежной диаспоры и общественных ор-
ганизаций. На субгосударственном уровне 
детерминанты мобилизации и институтов 
оказываются в начале XXI века влиятель-
нее детерминант идеологии и психологии 
лидеров, что связано с модернизацией 
«социальных лифтов» и усложнением об-
щественных институтов, эффективное 
управление которыми позволит Китаю 
обеспечить благоприятную среду форми-
рования внешнеполитической стратегии.  
Требуют своего разрешения проблемы 
дальнейшей социальной сплоченности и 
качества участия населения в политичес-
ком процессе, так как без них невозможно 
и дальше наращивать силу и глобальную 
вовлеченность Китая как с политической 
(идеологической конкуренции), так и с 
экономической точек зрения (насыщения 
внутреннего спроса).

Внешнеполитическая стратегия Рос-
сии на современном этапе тяготеет к моде-
ли преобладания детерминант национа-

льно-государственного уровня над гло-
бальным уровнем. В рамках рассмотрен-
ной модели детерминанта соотношения 
сил формируется на глобальном уровне 
внешнеполитической стратегии как попыт-
ка создать стратегически более выгодные 
глобальные условия для России. Данные 
усилия выражаются в выстраивании реги-
ональных организаций на постсоветском и 
евразийском пространствах, стремлении 
ограничить влияние НАТО, ЕС и США, соз-
дании предпосылок коллективного лидер-
ства стран БРИКС,  ШОС и ЕАЭС. 

Для страны, в большей степени опи-
рающейся на государственные ресурсы и 
региональный потенциал, чем на глоба-
льные ресурсы, институциональная де-
терминанта глобального уровня внешне-
политической стратегии на протяжении по-
следних десятилетий начала XXI столетия 
(за исключением начала 90-х гг. ХХ века) 
менее влиятельна, чем детерминанты 
силы и соотношения сил. Детерминанта 
восприятия играет более важную роль во 
внешнеполитической стратегии совре-
менной России, чем институциональная 
детерминанта, так как достижение опре-
деленного международного статуса (ве-
ликой державы) рассматривалось и расс-
матривается как более важная цель, чем 
получение выгоды от простого участия в 
деятельности международных институ-
тов.  Детерминанта силы, будучи наиболее 
влиятельной в ситуации неблагоприятной 
и опасной международной среды, в боль-
шей степени определяла внешнеполити-
ческую стратегию России на государствен-
ном уровне как в 1990-е гг., так и в 2000-е 
гг. Выстраиванию внешнеполитического 
ответа на международные вызовы под-
чинены все государственные и, как след-
ствие, большинство субгосударственных 
процессов. 

Детерминанта степени автономии от 
общества в условиях достаточно динамич-
ного роста потенциала государства стано-
вится на современном этапе влиятельной, 
чем детерминанта силы в формировании 
внешнеполитической стратегии, так как 
без преодоления односторонней автоно-
мии и без создания эффективных форм 
мобилизации возрастающих обществен-
ных ресурсов государство не сможет да-
лее наращивать свои возможности. 
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Детерминанта мобилизационной спо-
собности и степени сплоченности нераз-
рывно связана с детерминантой степени 
автономии. Она, являющаяся наравне с 
детерминантой политико-психологических 
характеристик лидеров наиболее влия-
тельной на субгосударственном уровне 
и вносит решающий вклад во внешнепо-
литическую стратегию. Детерминанта бо-
льшой стратегии становится, наравне с 
детерминантой степени автономии, глав-
ной в формировании внешнеполитической 
стратегии на государственном уровне. Это 
проявляется в преемственности полити-
ческого курса, долгосрочном планирова-

нии внешней и внутренней политик, регу-
лярном обновлении внешнеполитических 
приоритетов. 

* * *
Рост конфликтного потенциала в со-

временном мире повышает актуальность 
изучения внешнеполитических стратегий 
ведущих ведущих держав. Следует ожида-
ть, что по мере развития теории геополити-
ки, международных отношений и внешней 
политики и смежных с ними научных дис-
циплин, в знания о внешнеполитической 
стратегии государства будут привноситься 
и другие понятия, посредством которых 
будут раскрываться и другие явления.
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Сравнителен анализ на стратегиите 
за киберсигурност на САЩ

Радослав Киров

Резюме: Киберпрестъпленията са едно от най-сериозните предизвикателства за  
националната сигурност на САЩ наравно с глобалния тероризъм. Непрекъснато 
нарастващата опасност от разрушителни кибератаки определя своевременните усилия 
на американските експерти и лидери да разработят стратегии за защита на своята 
комуникационна и информационна инфраструктура. 
Настоящият доклад има за цел да проследи и анализира развитието на американските 
киберстратегии, техните основни мисии и цели в защита на виртуалната среда на сигурност.
Ключови думи: киберсигурност, стратегия, заплахи, уязвимости, отбрана, обучение, 
възстановяване, способности, сътрудничество

Comparative Analysis of the United States’  Strategies  
for Cybersecurity 

Radoslav Kirov

Abstract: Cybercrimes, together with the global terrorism, are one of the most serious challenges 
to the US national security. Continuously growing threat of destructive cyber attacks determines 
the timely efforts of the American experts and leaders to develop strategies to protect their 
communication and information infrastructure. 
This report aims to track and analyze the development of the American cyber strategies, their main 
missions, and objectives in protecting the virtual environment security.
Key words: cybersecurity, strategy, threats, vulnerabilities, defense, training, recovery, capabilities, 
cooperation

Н 
ационалните стратегии за сигур-
ност на киберпространството в 
САЩ са част от цялостните уси-

лия за защита на американската държава 
и народ. Като структурни компоненти за 
изпълнение на националните стратегии за 
вътрешна сигурност те се допълват от на-
ционални стратегии за физическа защита 
на критичните инфраструктури и ключови-
те активи.   

  Стратегическите американски доку-
менти определят сигурността на кибер-
пространството, като изключително труд-
но предизвикателство, което изисква коор-
динирани, целенасочени, своевременни и 

непрестанни усилия на цялото общество 
- федерално правителство, държавни и 
местни органи, частния сектор, както и 
американския народ.

  Стратегиите на САЩ определят пуб-
лично-частните партньорства като крайъ-
гълен камък за гарантиране на сигурност в 
киберпространството. Федералното прави-
телство се стреми непрекъснато да създа-
вана и участва в съвместни партньорства 
с бизнеса, промишлеността, академични-
те среди, научните институти, неправи-
телствените организации и американския 
народ за изпълнение на стратегическите 
предизвикателства в киберпространството.
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  Националните стратегии за кибер-
сигурност очертават първоначални, осно-
вополагащи рамки относно усилията за 
организиране и приоритизиране на компо-
нентите за защита и отбрана на виртуал-
ното пространство. Идентифицират стъп-
ките, които държавата и местните власти, 
частните компании и организации, както и 
отделните американци трябва да предпри-
емат, за да подобрят колективна кибер-
сигурност. В документите се предвиждат 
рамки за вноските, които всички е необхо-
димо да направят, за да защитят различ-
ните компоненти на киберпространството, 
а неговата динамиката изискват своевре-
менни корекции и поправки в течение на 
времето.

  В началото на новото хилядолетие 
стратегическите цели за сигурността на 
киберпространството на Съединените 
щати в съответствие със стратегиите за 
национална сигурност са фокусирани вър-
ху предотвратяването на кибератаки сре-
щу критичните инфраструктури, намаля-
ването на националната уязвимост, щети-
те и бързото възстановяване от пробивни 
виртуални атаки.

  На 25 ноември 2002 г., президентът 
Джордж Буш подписва законодателен акт 
за създаването на Министерството на въ-
трешната сигурност (МВС). Този нов каби-
нет обединява 22 федерални структури. 
Целта е той да се превърне във федера-
лен център за върхови постижения относ-
но кибернетичната сигурност. Секретарят 
на министерството отговаря за разработ-
ването на цялостен национален план за 
осигуряване на ключовите ресурси и кри-
тичната инфраструктура на Съединени-
те щати. Той осигурява управлението на 
кризи в отговор на нападения на критични 
информационни системи. Осигурява тех-
ническа помощ за частния сектор и други 
правителствени субекти по отношение на 
плановете за аварийно възстановяване, 
за повреди на критичните информацион-
ни системи. Координира с други агенции 
на федералното правителство предоста-
вянето на конкретна информация за пре-
дупреждение и съвети за подходящи за-
щитни мерки и мерки за противодействие 
на държавни, местни, и неправителствени 
организации, включително на частния сек-
тор, академичните среди и общественост-

та, както и за провеждане и финансиране 
на научни изследвания и развитие, заедно 
с други агенции, които търсят нови научни 
познания и технологии в подкрепа на на-
ционалната сигурност.1

  Функциите на Министерството на въ-
трешната сигурност са заложени в „Нацио-
налната стратегия за сигурност в кибер-
пространството“ от 2003 г., която определя 
пет национални приоритета.

  Първият приоритет се фокусира вър-
ху подобряване на реакцията при инциден-
ти в кибернетичното пространство и нама-
ляване на потенциалните вреди от такива 
събития. Определени са осем основни 
действия и инициативи за реакция. Съз-
даване на публично-частна архитектура 
за реагиране на инциденти; Осигуряване 
развитието на тактиката и стратегическия 
анализ на кибер атаките; Развитие на спо-
собността на частния сектор, да споделя 
прогнози за стабилност на киберпростран-
ството; Разширяване на кибер предупреж-
денията и информационна мрежа в под-
крепа на ролята на МВС при управлението 
на кризи; Подобряване на националното 
управление на инциденти; Координира-
не на процесите за доброволно участие в 
разработването на национални планове за 
публично-частни приемственост в извън-
редни ситуации; Упражняване на планове 
за непрекъснат режим на работа за феде-
ралните системи, както и подобряване и 
засилване на публично-частно споделяне 
на информация с участието на кибер ата-
ки, заплахи и уязвимости.2

  Втория приоритет в документа от 
2003 г. е програмата за намаляване на 
заплахите и уязвимостите относно сигур-
ността в киберпространството.

  Националната стратегия за осигуря-
ване на киберпространството, посочва от-
ново осем основни действия и инициативи 
за намаляване на заплахи и уязвимости, 
свързани с подобряване на възможност-
ите на правоприлагането за предотвра-
тяване и преследване на атаки в кибер-
пространството; Създаване на процес за 
националните оценки на уязвимостта, за 
да се разберат по-добре потенциалните 
последствия от заплахите и уязвимостите; 
Закрепване механизмите на интернет чрез 
подобряване на протоколи и маршрутиза-
ция; Насърчаване на използването на на-
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деждни системи за цифрово управление / 
системи за контрол и събиране на данни 
за надзор; Намаляване и възстановяване 
на софтуерни уязвимости; Осмисляне на 
инфраструктурните зависимости и подо-
бряване на физическата сигурност на ки-
бер системите и телекомуникациите; При-
оритет на федералните изследователски 
и развойни програми за киберсигурност, 
както и оценка и сигурни нововъзникващи 
системи.3 

   Националната програма за обуче-
ние и осведоменост относно сигурността 
в киберпространството е трерия приори-
тет в стратегията и идентифицира чети-
ри основни действия и инициативи за ин-
формираност, образование и обучение: 
Насърчаване на програма за национално 
осмисляне на възможностите на всички 
американци да осигурят собствените си 
части от киберпространството; Насърчи-
телни програми за адекватно обучение 
и образование в подкрепа на нуждите на 
киберсигурността на нацията; Повишава-
не на ефективността на съществуващите 
програми за обучение федерален кибер-
сигурността; и Насърчаване на подкрепа 
на частния сектор за добре координирани, 
широко признати професионални серти-
фикати за киберсигурност.4

  Четвъртия приоритет определя пет 
основни действия и инициативи за сигур-
ността на правителственото киберпрос-
транство: Непрекъсната оценка на запла-
хите и уязвимостите към федералните 
кибер системи; Автентичност и поддър-
жане на упълномощените потребители 
на федералните кибер системи; Сигурни 
федерални безжични локални мрежи; По-
добряване на сигурността в правителстве-
ния аутсорсинг и поръчки; и Насърчаване 
на държавата и местните власти за разра-
ботване и създаване на програми за си-
гурност на информационните технологии, 
и участие в обмен на информация с други 
правителства.5

  Национална сигурност и междуна-
родно сътрудничество за сигурността в ки-
берпространството е петия стратегически 
приоритет в документа от 2003 г. Той иден-
тифицира шест основни действия и иници-
ативи. Укрепване на кибер-свързани уси-
лия в контраразузнаването; Подобряване 
на възможностите за разкриване и отговор 

на атака; Подобряване на координацията 
за отговор на кибератаките в рамките на 
общността на националната сигурност 
на САЩ; Работа с индустрията и  между-
народните организации за улесняване на 
диалога и партньорството с публичния и 
частния сектор фокусирано върху защита-
та на информационните инфраструктури 
и насърчаване на глобална „култура на 
сигурност. Насърчаване на създаването 
на национални и международни предупре-
дителни мрежи за откриване и предотвра-
тяване на кибер атаки; и Насърчаване на 
други нации да се присъедини към Конвен-
цията на Съвета на Европа за престъпле-
нията в кибернетичното пространство, или 
да гарантират, че техните закони и проце-
дури са поне толкова всеобхватни.6

  Шест години по-късно през 2009 г., 
американския президент Барак Обама 
определя киберсигурността, като един от 
най-важните приоритети на неговата ад-
министрация и насочва, цялостен 60-дне-
вен преглед за оценка на американските 
политики и структури за киберсигурност. 
Прегледът анализира всички мисии и дей-
ности, свързани с инфраструктурата на 
информацията и комуникациите, включи-
телно компютърната мрежова отбрана, 
разследванията на правоприлагащите 
органи, военните и разузнавателните дей-
ности, контраразузнаването, борбата с 
тероризма, комуникационните политики, и 
общата защита на критичната инфраструк-
тура.7

  „Прегледът на политиките в кибер-
пространството“ от 2009 г. обобщава кон-
статациите на инспектиращ 60-дневния 
преглед екип и очертава първоначални 
области на действие, които да помогнат на 
САЩ да постигне по-надеждна, устойчива 
и издръжлива цифрова инфраструктура за 
бъдещето. Документът структурира спе-
цифични констатации и възможности за 
действие по пет основни теми относно ви-
сшето ръководство, изграждането на капа-
цитет за цифрова нация, споделянето на 
отговорност в киберсигурността, подобря-
ването на обмена на информация и реаги-
рането на инциденти, както и изграждане 
на архитектурата на бъдещето.8

  Тази стратегия съсредоточава вни-
манието и времето на висшето американ-
ско ръководство, към разрешаването на 
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проблеми, които пречат на усилията на 
САЩ за постигане на сигурна, надеждна и 
устойчива глобална информационна и съ-
общителна инфраструктура и свързаните 
с тях възможности. Стратегията подпома-
га усилията на правителството за повиша-
ване на обществената осведоменост, под-
новяване и изграждане на международни 
съюзи и публично-частни партньорства, 
създаване на по-всеобхватни кибер реак-
ции, планове за възстановяване, и насър-
чаване на агресивна програма за изслед-
ване и развитие на нови технологии, които 
засилват киберсигурността на САЩ.9

    „Прегледът на политиките в кибер-
пространството“ от 2009 г. насочва  феде-
ралното правителство и всички негови от-
дели и агенции да разширят подкрепата си 
за основните образователни програми, на-
учноизследователска и развойна дейност, 
за да осигурят непрекъсната способност 
на нацията да се конкурира в информа-
ционната епоха и икономика. Стратегията 
определя политики относно насърчаване-
то на информираността на всички гражда-
ни за рисковете в киберсигурността. Целта 
както в предходния документ е изгражда-
не на образователна система, която да 
спомогне за разбирането на киберсигур-
ността и да позволи на САЩ да запази и 
разшири обхвата на своето научно и инже-
нерно лидерство на пазара в областта на 
информационните технологии. Обучение-
то на специалисти за защита на конкурент-
ното предимство на Америка и помагането 
на организации и физически лица, които 
правят интелигентен избор, тъй като те уп-
равляват риска.10

  В тази стратегия отново се подчерта-
ва ролята на споделянето на отговорности 
в киберпространството, на сътрудничест-
вото с частния сектор, за подобряване 
сигурността на оперативно съвместими-
те мрежи чрез разработване на глобални 
стандарти, на разширяване на капацитета 
на съдебната система за борба с кибер-
престъпността, развитието и насърчава-
нето на най-добрите практики, и поддър-
жането на стабилно и ефективно управле-
ние на интернет.11

  „Прегледът на политиките в кибер-
пространството“  от 2009 г. разглежда 
значението на международните норми за 
създаване на сигурна и процъфтяваща ци-

фрова инфраструктура. Документа пред-
ставя насоки как Съединените щати да оф-
ормят международната среда и да наме-
рят съмишленици по множество въпроси, 
включително приемливи норми по отноше-
ние на териториалната компетентност, су-
веренната отговорност, както и използва-
нето на сила. Решаването на тези въпроси 
изисква САЩ да работи с всички държави, 
включително развиващите се страни, кои-
то са изправени пред тези проблеми, тъй 
като те изграждат своите цифрови иконо-
мики и инфраструктури, международните 
организации като Обединените нации, Гру-
пата на осемте, НАТО, Съвета на Европа, 
Форумът за Азиатско-тихоокеанско иконо-
мическо сътрудничество, Организацията 
на американските държави, Организация-
та за икономическо сътрудничество и раз-
витие, Международния съюз по далекосъ-
общения, Международната организация 
по стандартизация, военните съюзници, и 
разузнавателните партньори.12

  За да укрепи националната и иконо-
мическата сигурност на САЩ зависеща от 
надеждното функциониране на критична-
та инфраструктура, на 12 февруари 2013 г., 
президентът Барак Обама, издава Из-
пълнителна заповед за „Подобряване на 
киберсигурността на критичната инфра-
структура“13

  Този документ е иновативен по 
своята същност. Той продължава да изис-
ква най-добрите практики за безопасност 
на критичните инфраструктури и дава 
насоки за развитие на доброволна рам-
кова киберсигурност – обозначена като 
„Рамка“, която да осигури „приоритетен, 
гъвкав, повторяем, въз основа на резул-
татите, и рентабилен подход“ за управле-
ние на риска за киберсигурността за тези 
процеси, информация и системи, които 
са директно ангажирани в предоставяне-
то на критични инфраструктурни услуги. 
Терминът „Рамка“ е подход, основан на 
риска и е разработен в сътрудничество 
с промишлеността, за да дава насоки на 
организациите за управление на риско-
вете за киберсигурността. Рамковия под-
ход в стратегията се състои от „рамково 
ядро“, „рамково подреждане“ и „рамкови 
профили“. Всеки рамков компонент нала-
га връзка между бизнес ръководителите и 
дейностите за киберсигурност.14
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  Стратегическия документ от 2013 г. 
формулира „рамковото ядро“, като набор 
от дейности за киберсигурност, желани 
резултати и приложими модели, които са 
общи за всички сектори на критичната ин-
фраструктура. Ядрото представя индустри-
ални стандарти, насоки и добри практики 
по начин, който дава възможност за кому-
никация на дейностите по сигурността в 
кибернетичното пространство и резултати 
в цялата организация на ниво на изпълне-
ние - операционно ниво. „Рамковото ядро“ 
според документа се състои от пет едно-
временни и непрекъснати функции - Иден-
тифициране, Защита, Откриване, Отговор, 
Възстановяване. Когато се разглеждат за-
едно, тези функции осигуряват най-високо 
равнище, стратегическо виждане на целия 
жизнен цикъл на управлението на дадена 
организация на риска за киберсигурността. 
„Рамковото ядро“ в стратегията идентифи-
цира основните ключови категории и под-
категории за всяка функция, и ги съпоставя 
с примерни информативни препратки, като 
съществуващите стандарти, насоки и до-
бри практики за всяка подкатегория.15

  „Рамково подреждане“ в стратегия-
та за подобряване на киберсигурността е 
термин, с който се означава осигуряване-
то на връзка, за това как една организация 
гледа на риска за киберсигурността и про-
цесите в мястото за управление на този 
риск. Подреждането описва степента, в 
която практиките за управление на риска 
за киберсигурност на дадена организация 
проявяват характеристиките, определени 
в рамката. Това рамково подреждане отра-
зяват прогресия от неформални, реактив-
ни отговори на подходи, които са гъвкави и 
рисково осведомени. По време на процеса 
на подреждане, една организация трябва 
да помисли за настоящите си практики за 
управление на риска, заплахата за окол-
ната среда, правните и регулаторни изиск-
вания, бизнес целите и организационните 
ограничения.16

  „Рамковия профил“ е част от „Рамка-
та“ и представлява резултатите въз осно-
ва на нуждите на бизнеса, които организа-
цията е избрала от рамковите категории и 
подкатегории. Профила може да се харак-
теризира като привеждане на стандарти, 
насоки и практики от рамковото ядро в кон-
кретен осъществен сценарий. Профилите 

могат да бъдат използвани за идентифи-
циране на възможностите за подобряване 
на състоянието на киберсигурност чрез 
сравняване на „настоящ“ профил с „целе-
ви“ профил. За да   разработи профил една 
организация може да направи преглед на 
всички категории и подкатегории, като въз 
основа на бизнес водачи и оценка на ри-
ска, да определи кои са най-важни; те мо-
гат да добавят категории и подкатегории, 
ако е необходимо за справяне с рисковете 
на организацията. Текущият профил може 
да се използва в подкрепа на приорите-
тите и измерване на напредъка към целе-
вия Профил, като фактор в други стопан-
ски нужди, включително икономическата 
ефективност и иновациите. Профилите 
могат да се използват за провеждане на 
самооценки и да общуват в една организа-
ция или между организации.17

  „Рамката“ допълва, а не замества 
процеса на управление на риска на да-
дена организация и програма за киберси-
гурност. Организацията може да използва 
своите текущи процеси и да впрегне рам-
ката за идентифициране на възможности 
за укрепване и комуникиране на управле-
нието на риска за киберсигурността, дока-
то се привеждат в съответствие с практи-
ките в отрасъла.18

  Тъй като в документа „Рамката“ не е 
индустриално-специфична, общата класи-
фикация на стандарти, насоки и практики, 
които тя предоставя също не е специфич-
на за страната. Стратегията предоставя 
възможност на организации извън Съеди-
нените щати да използват „Рамката“ за ук-
репване на собствените си усилия в кибер-
сигурността, като така тя може да допри-
несе за развитието на общ език за меж-
дународно сътрудничество за критичната 
инфраструктура на киберсигурността.19

  Най-новата стратегията за работа 
в киберпространството на Министерство-
то на отбраната на САЩ от април 2015 г. 
ръководи кибер дейностите и операциите 
в подкрепа на американските национал-
ни интереси през следващите пет години. 
Тази последна до този момент стратегия 
се фокусира върху възможностите за из-
граждане на ефективна киберсигурност 
и кибер операции за защита на мрежите, 
системите и информацията на МО; защи-
тата на нацията от съществени последици 



105

на кибератаките; и подкрепа на оператив-
ни и аварийни планове.20

  За да се намалят рисковете и да бъ-
дат защитени интересите на САЩ в насто-
ящата и бъдещата среда за сигурност, Ми-
нистерството на отбраната очертава пет 
специфични стратегически цели за своите 
дейности и мисии. Първата цел в докумен-
та е изграждането и поддържането на спе-
циални сили и средства, за провеждане на 
операции в киберпространството.21

  През 2013 г. Министерството на от-
браната инициира големи инвестиции в 
своя кибернетичен персонал и техноло-
гии със създаването на „Сили за Кибер 
Операции“. Стратегията дава насоки как 
чрез обучение на служителите, изгражда-
не на ефективно организационно команд-
ване, контрол и пълно развитие на спо-
собностите, с които министерство работи 
в киберпространството, инвестицията в 
тези кибер сили да се подобри. Докумен-
та определя конкретните цели за служи-
телите, логистиката и оборудването на 
силите и персонала, на които МО трябва 
да отговори през следващите пет години 
и по-нататък.22

  Отбрана на информационната мре-
жа, защита на данните, както и ограничава-
не на рисковете пред операциите на минис-
терството е втората цел на стратегията.23

  Докато МО не може да защити всич-
ки свои мрежи и системи от всевъзможен 
вид проникване (общата площ на отбра-
нителната мрежа е твърде голяма, за да 
се защити срещу всички заплахи и твърде 
обширна, за да се затворят всички уяз-
вимости) трябва да бъдат взети мерки за 
идентифициране, приоритизиране и за-
щита на най-важните мрежи и данни, така 
че да могат да осъществяват своите цели 
ефективно. Министерството трябва да 
планира упражнения, за да се отработят 
действия в рамките на една деградира-
ла и разстроена кибер среда в случай на 
успешно нападение срещу мрежите и да-
нните на му, или ако аспекти на критичната 
инфраструктура, на които министерството 
разчита за своите експлоатационни и ава-
рийни планове се разстрои.24

 Третата стратегическа цел е защитата 
на жизнените интереси на САЩ от същест-
вените последици на опасни или деструк-
тивни кибератаки. Тази актуална стратегия 

повтаря целите на предходните документи 
относно работата с междуведомствени 
партньори, частния сектор и други свър-
зани с него, както и държавите партньори 
за възпрепятстване и ако е необходимо за 
разбиване на кибератаки със значителни 
последствия. Отново се акцентира върху 
развитието на разузнавателните, преду-
предителните и оперативните възможнос-
ти за смекчаване на сложни, злонамерени 
кибератаки, преди те да могат да повлияят 
на интересите на страната. Защитата на 
нацията се гради чрез партньорства с дру-
ги агенции на правителството и провеж-
дане на комбинирани кибер операции за 
възпрепятстване и разбиване на агресия в 
киберпространството.25

  Четвъртата цел на стратегията е да 
се изградят и поддържат жизнеспособни 
кибер опции и планиране на използване-
то им за контрол на ескалацията на кон-
фликти и оформяне на средата на конфли-
кта на всички етапи.26

  Тази цел е иновативна. Задачата и 
е да предостави на американския пре-
зидент широка гама от възможности за 
управление на ескалацията на конфликта. 
Отбраната на страната трябва да бъде в 
състояние да използва кибер операции за 
да наруши командването и контролирани-
те мрежи на противника, критична инфра-
структура свързаната с военните му, както 
и оръжейните им способности. Като част 
от пълния набор инструменти, достъпни в 
Съединените щати, Министерството на от-
браната трябва да разработи кибернетич-
ни способности за постигане на основните 
цели на сигурността с точност, както и да 
намали загубата на живот и унищожаване 
на имущество.

  Петата стратегическа цел се със-
тои в изграждане и поддържане на здра-
ви международни съюзи и партньорства, 
за да се възпрат общите заплахи и да се 
увеличи международната сигурност и ста-
билност.27

  Необходимостта от тясно сътрудни-
чество с чуждестранните съюзници и парт-
ньори стои в основата на всички стратегии за 
киберсигурност на САЩ. В своята междуна-
родна кибер ангажираност Америка се стре-
ми да изгражда съюзи в киберсигурността и 
киберотбраната и да задълбочава оператив-
ни партньорства, когато е уместно.28
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  През следващите пет години, в до-
пълнение към продължаващите усилия 
за изграждане на партньорства в Европа 
и с ключовите съюзници от НАТО, аме-
риканското отбранително министерство 
има за цел да съсредоточи своята меж-
дународна ангажираност в Близкия Из-
ток, Азия и Тихия океан.29

  Постигането на целите и задачите, 
очертани в стратегиите за киберсигурност 
на САЩ изискват взаимните своевременни 
усилия на цялото американско общество. 
Точните експертни анализи и лидерски ре-

шения по отношение на подготовката на 
кибер силите и персонала, научните разра-
ботки, правоприлагащите органи, защитата 
на гражданските права и свободи, техниче-
ските способности, финансирането и капа-
цитета за отговор и реакция при кибер кри-
зи, имат национални и глобални последици 
за години напред. Защитата на информа-
ционно-комуникационната инфраструктура 
и виртуалната среда за сигурност е едно от 
най-сложните и динамично развиващи се 
предизвикателства пред националната си-
гурност на Съединените щати.
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Организацията на договора  
за колективна сигурност – субект  

с  коцептуална рамка на сигурността

Пламен Петров

Резюме: Статията разглежда развитието на ОДКС като субект на сигурността. Анализирани 
са документи на Секретариата на организацията и процесът на вземане на решения.
Ключови думи: механизми, сигурност, ОДКС, процеси

Abstract: This article, entitled Collective Security Treaty Organization, subject to the conceptual to 
the framework of security (author Plamen T. Petrov), follows the development of the organization 
as a subject of security. Analyzed documents from the Secretariat of the CSTO. Analyzed the 
processes and mechanisms of decision- making security. This is the original article.
Key words: mechanisms, security, CSTO, processes

О 
рганизацията на договора за ко-
лективна сигурност, създадена 
през 1992 година, но официал-

но известна с това наименование от 2002 
година, се явява  колективен орган на си-
гурност, обединяващ  шест държави от т.
нар. твърдо ядро: Руската федерация, Ка-
захстан, Таджикистан, Беларус, Армения и 
Киргизстан. Дълго време това бе органи-
зация, на която не се отдаваше особено 
значение. Но с приемането ù като наблю-
дател в Общото събрание на ООН през де-
кември 2004 година, тази структура придо-
бива актуалност. Към настоящия  момент 
организацията запълва пространството на 
СЕНТО и СЕАТО в Централна Азия в ус-
ловия характерни за този регион с трите 
„Н”- неопределеност, нестабилност, не-
предсказуемост”. Актуалността  на ОДКС  
е свързана с липса на архитектура на ев-
разийска сигурност като цяло и във връзка 
с това с конкретни модели на сигурност с 
участието й.1

Развитието на  процесите  в ОДКС са 
отражение на тенденциите и състоянието 
на неопределеност в постсъветското прос-
транство. В първоначалния ù вариант в 
Организацията  членуват и Грузия и Узбек-

систан. В резултат на събития, свързани с 
противоречия  между отделните държави 
(Русия – Грузия, Узбекистан – Киргизстан) 
двете държави Грузия и Узбекистан пре-
кратяват членството си в ОДКС. Това е 
отворена тенденция на деконсолидация, 
формирана на този етап като  състояние 
на неопределеност на ОДКС.2

Успоредно с това съществува оба-
че и друг процес, този на консолидация. 
Появата на нови външнополитически 
фактори като  изтегляне и намаляване 
на  силите по опазване на мира на НАТО 
в Афганистан, засилване на ислямския 
фундаментализъм, увеличаване на тра-
фика на наркотици (основно от Афганис-
тан), природни катаклизми  налагат на 
държавите-участнички в Договора за ко-
лективна сигурност  да интензифицират 
сътрудничеството на база на подписани-
те споразумения. 

Приемането на Организацията на до-
говора за колективна сигурност като на-
блюдател в Общото събрание на ООН е 
сериозна стъпка за легитимацията. 

Началото на сериозен консолидацио-
нен процес е заложено още в Устава на 
Организацията,  приет през месец октом-
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ври в Кишинев, като този процес се разви-
ва постепенно и еволюира. 

Първоначално формирана като идея 
за отбранителна структура след Бело-
вежкото споразумение, организацията  
преминава към функциониране на осно-
ва на правни актове.  Годините от 2004  
до 2015 година са белязани с развитие на 
структурите на Организацията и допъл-
ването им с цел придобиване на качество 
на субект в международните отношения.  
Като постоянни действащи органи, освен 
Съвет за консултативна сигурност,  Гене-
рален секретар, секретариат на Органи-
зацията, Щаб на обединеното командва-
не на силите с командващ се формират 
и  Съвет на министрите на външните ра-
боти на Организацията на договора за 
колективна  сигурност. Важен момент е 
формирането на Парламентарна асам-
блея на организацията  и Съвета за ко-
лективна сигурност. Структурната инсти-
туционализация е характерна за  орга-
низация, която формулира и поддържа 
определена концепция. Организацията 
на договора за колективна сигурност  съ-
четава  и двете описани по-горе качества  
на  субект на  сигурността в зоната на 
отговорност: първо, ОДКС като страна 
в международните отношения  и второ, 
произтичаща от първото,  способността 
за влияние с оглед на целите на орга-
низацията  в определен геополитически 
регион.

Основната  цел  на Организацията 
на договора за колективна сигурност е да 
продължи усилията за укрепване на отно-
шенията  във външната политика и воен-
но-техническата сфера на страните-уча-
стнички, да координира усилията в бор-
бата срещу международния тероризъм и 
други заплахи за сигурността.3

В доклад на заместник-генералния 
секретар на Организацията за колектив-
на сигурност на 23.06.2015 година се по-
сочва, че общото ниво на нестабилност 
в регионите в зоната на отговорност на 
Организацията  и външно политическите 
процеси в „проблемните региони” поста-
вят миротворчеството като приоритетно 
направление в дейността на Организация-
та на договора за колективна сигурност  за 
осигуряване на колективната сигурност. 
Поставен е акцент върху това, че ми-

ротворческият потенциал на Организация-
та няма аналог в света.4

Организацията  на Договора  
за колективна сигурност  

като страна в международните  
отношения

Страните-членки на договора за Ко-
лективна  сигурност формират  дейности-
те при спазване на основният механизъм 
заложен в началото, а именно механизъм 
на консултациите. Този процес на консул-
тации продължава и сега чрез срещи на 
министрите на външните работи на стра-
ните членки (СМВр), чрез Парламентарна-
та асамблея на Организацията или глави-
те на държавите участнички.

От обработен материал над 135 офи-
циални съобщения на  прес-центъра  на 
Секретариата  на Организацията на дого-
вора за колективна сигурност  в десет от 
тях се съобщава за преговори за сближа-
ване на  законодателствата  на страни-
те-членки и в четири от тях за подкрепа на 
държавите-членки по отношение на външ-
ната политика.

В посочения материал при обработка-
та е посочена среща с депутати от Бундес-
тага на Германия и Ландстага на Бавария 
в Постоянния съвет на Организацията на 
договора за колективна сигурност и Секре-
тариата като се засягат редица въпроси за 
дейността на ОДКС, а също и възможното 
взаймодействие между ОДКС и НАТО. 5

Видно е, че ”механизма на консул-
тациите” се прилага широко не само като 
процедура между държавите-участнички 
в Организацията на договора за колектив-
на сигурност, но разширено и открито и с 
представители на държави на Европейския 
съюз и НАТО. Този тип срещи легитимират 
Организацията на договора за колективна 
сигурност в международен аспект. Подоб-
ни връзки с международно участие има 
и на Заседанията на парламентарната 
асамблея  със страни като Сърбия, Афга-
нистан, Иран. Две от тези държави са със 
статут на наблюдател в Парламентарната 
Асамблея на Организацията на договора 
за колективна сигурност.

Участие на Генералния секретар на 
Организацията  на договора за колектив-
на сигурност, например, на среща в Китай 
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през 2015 година по повод на  годишнина 
от  чествания в Китай във връзка с нацио-
нален празник. Формирането на позиция 
по повод на  външно- политически събития 
се изразява след предварително съгласу-
ване позициите на страните-членки и в на-
рочни  декларации чрез прес-центъра на 
Секретариата на Организацията на дого-
вора за колективна сигурност. 

В края на 2015 година  и началото на 
2016 година  с активна позиция на дър-
жавите-членки се променя визията за 
Организацията  на договора за колектив-
на сигурност. Постигнат е концептуален  
модел на структура със сериозна заяв-
ка  като  субект на сигурността в след-
ните направления: борба с трафика 
на наркотици, борба с трафик на хора,  
борба и разработени конкретни мерки, 
свързани със заплахите от тероризъм 
и участие в борбата с международния 
тероризъм. Поставените направления 
пред Организацията на договора за колек-
тивна сигурност ангажират страните-уча-
стнички с конкретни мерки,  в това число и 
сближаване на законодателствата с оглед 
ефективна борба с наркотрафика  и нераз-
пространението на наркотици, ефективна 
борба с разпространението на  тероризъм 
и оценка на рисковете и заплахите пред 
страните-членки. Във връзка с това, оба-
че, освен политическите решения  на ре-
довните срещи и приетата Стратегия за 
развитие на Организацията 2016 до 2020 
година  се приемат и конкретни мерки в 
съответствие с конкретни решения, каса-
ещи отбранителните способности на стра-
ните-участнички в Организацията на дого-
вора за колективна сигурност. За периода 
от март 2015 година до март 2016 година 
са реализирани няколко големи учения на 
територията на страните-членки, като това 
през месец октомври 2015 година  на по-
лигона „Баграмян”, свързано със заплаха-
та от тероризъм. След учението е прието 
решение за създаване на миротворчески 
сили - десетхиляден контингент извън със-
тава на съществуващите КСОР, подчинени 
на ОДКС. В тази връзка бихме искали да 
подчертаем, че до момента независимо от 
военния потенциал, не е имало изнасяне 
на военен контингент на Организацията на 
договора за колективна сигурност извън 
територията на държавите-членки.

Като субект на международните отно-
шения Организацията на договора за ко-
лективна сигурност има преки отношения 
с Шанхайската Организация, БРИКС и Ев-
ро-азиатската икономическа общност.

Трябва да се отбележи и факта, че 
през 2014 година Организацията на до-
говора за колективна сигурност е подела 
инициатива за постоянен съвет с НАТО. 
Инициативата е повдигната повторно и от 
министъра на външните работи на Русия 
С. Лавров, като е изтъкната необходимост-
та от сътрудничество в сферата на преси-
чане на пътя на наркотика от Северен Аф-
ганистан. Инициативата не среща разби-
ране от НАТО.

Организацията на договора за колек-
тивна сигурност има връзки с Организа-
цията за сигурност и сътрудничество в Ев-
ропа и с отделни държави, нечленуващи в 
организации  за колективна сигурност.

Тук трябва особено да се подчертае 
един важен момент в международните от-
ношения, формулиран като принцип на не-
намеса във вътрешните отношения  на тре-
ти държави. Принципът на ненамеса във 
вътрешните работи на страните-участнич-
ки засяга проблемите и с така наречените 
„замразени конфликти”. Същото важи и за 
противоречията между държави-членки на 
Организацията. Като пример може да се 
посочи официалната декларация на Секре-
тариатата на Организацията на договора  
за колективна сигурност по отношение на 
конфликта в Нагорни Карабах.6

Ясно се формират два аспекта на съ-
трудничеството, определени от Устава на 
организацията и договора на Организа-
цията чрез механизма на консултациите  
и принципа на ненамеса във вътрешните 
работи. Концептуаланата рамка обаче е 
свързана с постепенна промяна на за-
конодателствата на страните-членки  с 
формулирана тенденция за сближаване 
на законодателствата им. Фактическият 
процес на промяна е в ход. Той  е свързан 
с вътрешни за организацията проблеми 
и говори за ясна консолидация в рамки-
те на Организацията на договора за ко-
лективна сигурност. 

Международните отношения на Орга-
низацията на договора за колективна си-
гурност е процес, който е динамична вели-
чина  и се формира на основата на поли-
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тически ангажименти с тази особеност, че 
държавите-членки на Организацията имат 
възможност за двустранни договори с тре-
ти държави  в областите на икономиче-
ското сътрудничество, търговията и енер-
го- ресурсите. Пример в това отношение 
е Руската федерация и Казахстан. Няма  
затворена система извън сигурността  и 
ангажиментите по Договора на организа-
цията за колективна сигурност. 

Прилагането на двустранни догово-
ри  с трети държави има отношение към  
влиянието на Организацията в опреде-
лен геополитически регион. Такъв пример 
са двустранните договори между Руската 
федерация и Иран за Централноазиатски 
регион, между Русия и Индия за югоизточ-
на Азия, между Русия и Китай. Последно-
то е интересно от гледна точка на това, че 
взаимодействие с предимно икономически 
характер има  в рамките на БРИКС и ШОС. 
В случая обаче се надхвърля влиянието 
като цяло на Организацията на договора 
за колективна сигурност в отбранителен 
план, но се откриват възможности за влия-
ние на отделни държави от организацията 
и в други географски региони чрез предим-
но икономически и политически, двустран-
ни взаимодействия. 

Не бива да се пренебрегва взаймо-
действието и с Организацията на незави-
симите държави като предимно икономи-
чески съюз. В този контекст следва да се 
подчертае, че от 25 до 27  юни  2015 го-
дина  по инициатива на Секретариата на 
Организацията на договора за колективна 
сигурност е проведен практически семи-
нар на тема „Организацията на Договора 
за колективна сигурност и глобалните 
предизвикателства за сигурността” с 
участието на  Аналитичната асоциация на 
Организацията на договора за колективна 
сигурност, Фонда за поддръжка на пуб-
лични дипломати, политици, журналисти и 
НПО. Отделна тема на семинара е „Сигур-
ността в Евразийското пространство”.7

 Новите моменти тук са организиране 
на научен семинар по сигурността с учас-
тие на структура като Аналитичната асо-
циация, подчинена пряко на ген. секретар 
на  Организацията на договора за колек-
тивна сигурност.  Именно на този семинар 
се отчита влиянието и взаймодействието 
на  Организацията на договора за колек-

тивна сигурност с ООН, ОССЕ, ОНД, ШОС,  
Евразийски икономически Съюз и НАТО.

Важен момент на семинара е  про-
веждането му на територията на  Воен-
ната академия на генералният щаб на 
въоръжените сили на Руската Федера-
ция. Изчерпателно са дадени етапите 
на формиране на миротворческият по-
тенциал на Организацията на Договора 
за колективна сигурност, проблемните 
въпроси  в областта на  ООН,  регио-
налните организации с отношение към 
сигурността. След анализ посочен в 
доклад на зам.-генералния секретар на 
Организацията на договора за колек-
тивна сигурност  са посочени основни-
те пътища за усъвършенстване, етапите 
и механизмите по опазване на мира, а 
също и перспективните направления на 
миротворческия потенциал на Органи-
зацията на договора за колективна си-
гурност, включително е посочено като 
задължителен елемент взаимодействи-
ето с ООН.

Организацията на договора за колек-
тивна сигурност следва да се разглежда 
като международна организация със своя 
постоянна система от  работещи органи, 
институционализирана и с отношение и 
връзки с международни организации със 
значение за сигурността и световния мир.8

Посочените процеси трябва да се 
разглеждат като резултат от развитието 
в периода от 1992 - 2002 година и етапа 
след това, когато страните-участнички или 
част от тях се възприемаха като държави 
с ограничени ресурси, а други като регио-
нални сили.9

Организацията на Договора за колек-
тивна сигурност е съставена като начало и 
от двете групи държави. Процесът на раз-
витие на външната и вътрешна политиче-
ска обстановка и появата на нови заплахи 
пред сигурността на държавите доведе до 
постепенна организираност и последова-
телно формиране на правната основа  и  
институционална рамка във варианта от 
2002 година. Последователното развитие 
на процесите в страните- членки на Орга-
низацията на Договора за колективна си-
гурност  я легализира и легитимира като 
наблюдател в Общото Събрание на ООН. 
Този тип взаимодействие доведе до въз-
приемане на политическо поведение на 
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военно–политическа организация.10 
На първо място заявката за субект на 

регионалната и надрегионална сигурност 
Организацията на договора за колективна 
сигурност даде именно с  концептуални-
те документи на Организацията  и въ-
проси по координация на външната ù 
политика.11

Важен момент е формирането на 
Парламентарната Асамблея на  Органи-
зацията на договора за колективна сигур-
ност с общо осем заседания до момента.9 

Тя определя концепцията и структурните 
промени по Програмата на Организацията 
за сближаване на националните законо-
дателства и развитието за периода 2016 
- 2020 година. Посочени са и сферите на 
сътрудничество и взаймодействие:

l Борба с тероризма и заплахите от 
международен тероризъм;

l Борба с разпространението на нар-
котици;

l Проблеми, свързани с миграцията;
l Проблеми, свързани с възпитание-

то на младежта (труд и отбрана);
l Програма, свързана със заплахи от 

природни бедствия и аварии;
l Социално-икономически и правни 

проблеми на страните-членки;
l Проблеми, свързани с отбраната;
l Проблеми, свързани с „ хибридна 

война”.
Набелязан e комплекс от мерки за 

реализиране на концептуалния модел 
по сближаване на законодателствата на 
държавите-членки на  Организацията на 
договора за колективна сигурност. Всички 
промени в концептуалния модел стават 
на база  ситуационен анализ, организи-
ран поне четири пъти годишно или всеки 
път, когато има настъпили промени във 
външен аспект или възникнали заплахи от 
различно естество.

Налага се изводът, че Организация-
та на договора за колективна сигурност е  
субект на сигурността с динамични харак-
теристики на формиране на концептуален 
модел на организация с трансформацион-
на  времева характеристика, организация 
с опит за ангажиране на регионален цен-
трално- и средноазиатски модел на сигур-
ност, и опит за композиране  на eвразийски 
модел на сигурността.

  Непрекъснатите промени във 

външната и вътрешната среда за сигур-
ност на Организацията на договора за 
колективна сигурност  се събират, обра-
ботват и анализират от Аналитичната асо-
циация, пряко подчинена на генералния 
секретар на Организацията. При възник-
нали неочаквани промени се прави ситуа-
ционен анализ. 

Организацията на Договора за колек-
тивна сигурност не е прост сбор от държа-
ви на принципа три плюс три /3 + 3/, а  вече 
е институция, военно-политически субект 
на сигурността. 

Организацията има вътрешни цели: 
ненамеса във вътрешните работи на дър-
жавите, просперитет и благосъстояние на 
народите на държавите-членки на органи-
зацията,  съхраняване на националните 
идентичности  и особености. 

Въпреки тенденцията на сближаване 
на националните законодателства е раз-
работен е модел за ненамеса във вътреш-
ните работи.

Основен принцип във взаимодействи-
ето между държавите-участнички в Ор-
ганизация на договора за колективна си-
гурност е механизмът на консултациите 
помежду им. Посоченият в чл. втори на 
Договора от Ташкент  механизъм на кон-
султациите при възникнали проблеми или 
заплахи, легализира Организацията на до-
говора за колективна сигурност  в полити-
чески аспект.

От направения анализ на документи, 
посочени в статията, не бе  установено 
обстоятелство или санкция от Колективен 
орган  на Организацията на договора за 
колективна сигурност, военните сили на 
Договора, КСОР или новосформираните 
миротворчески сили  да изпълняват пре-
димно бойни задачи, както и не бе  устано-
вено да се използват извън зоната на отго-
ворност на страните-членки на Договора.

Провокативните действия в Нагорни 
Карабах не доведоха до използване на 
военните сили на Организацията на до-
говора за колективна сигурност в зоната 
на конфликта. Точно обратно - приложи 
се принципа  във взаймодействието  „ме-
ханизъм на консултациите” от страна на 
генералния секретар на Организацията Н. 
Бюрдюжа и се прие Декларация на Секре-
тариата на организацията.12

Отчитайки процесите на  развитие, 



113

Организацията на Договора за колектив-
на сигурност се очертава като консолида-
ционен процес  на субект с международни 
връзки и влияние в определени геополити-

1 odkb-pressa@gov.ru 23.02.2016
2 Doklad 23.06.2015 godina, V. Semerikov „Kontseptualynaye osnovay i prakticheskie aspektay Doklad 23.06.2015 
godina, V. Semerikov” „Kontseptualynaye osnovay i prakticheskie aspektay
formirovaniya i razvitiya mirotvorcheskogo potentsiala ODKB”
3 odkb-pressa@gov.ru 23.02.2016.
4 Pak tam.
5 odkb-pressa@gov.ru 23.02.2016.
6 15.05.2016 g odkb-pressa@gov.ru
Saobshtenie Sekretariat ODKB 
7 odkb-press@gov.ru , saobshtenie na Sekretariat ODKB 27.06.2015g.
8 Nikolaenko V.D. ISBN5-94935031-6
9 N.Slatinski” Aktualni problemi na mezhdunarodnata sigurnost, voenno izdatelstvo
str 98-110
10 Vizh chl 8 ot Ustava na OON
11 odkb-press@gov.ru , pres Sekretariat 18.04.2016 god.
12 saobshtenie na Sekretariata na ODKB 27.06.2015
13 N.Slatinski „Aktualni problemi na mezhdunarodnata sigurnost”, Voenno izdatelstvo, str.98-110

чески региони,  формирана концептуална 
рамка на сигурността  и възможни перс-
пективи за развитие като трансформацио-
нен модел.13
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Влияние на икономическата 
политика на държавата  

върху военната мощ

Доктор Катя ПЕЙЧЕВА

Резюме: Докладът акцентира на връзката между провежданата икономическа политика 
на държавата и нейната военна мощ. Подчертава се колко важно за стопанството на една 
страна е правилното подреждане на приоритетите в правителствената политика.
Ключови думи: икономическа политика, военна мощ, фискална политика

Abstract: The report concerns on the relationship between economic policy of the state and its 
military might. It emphasized the importance for the economy of a country is the correct order of 
priorities in government policy.
Key words: economic policy, military power, fiscal policy

С 
ъвременната икономическа ми-
съл, като една сложна съвкупност 
е резултат от последователно 

натрупване на знания и идеи през векове-
те. Това, което днес е познато и се използ-
ва като икономически инструментариум е 
преминало през своето доказване и утвър-
ждаване. Дори да съществува голямо раз-
нообразие от икономически школи, всяка 
със своите идеи, когато говорим за иконо-
мическа политика на съвременната дър-
жава не можем да не споменем кейнсиан-
ството с неговите възгледи и подходи към 
решаване на икономическите проблеми. 
Макар формално тази школа отдавна да е 
отстъпила водещото си място в световна-
та икономика на неолиберализма и идеите 
зародили се след това, то основата, която 
ни дава Кейнс с базираната на неговите 
идеи фискална политика на държавата е 
особено актуална и в наши дни. Кейнс за-
лага на държавата като активен участник в 
системата на икономическите отношения. 
Идеите му не са насочени към одържавя-
ване на икономиката, нито към огранича-
ване или премахване на възможностите за 
свободна икономическа инициатива. Спо-
ред него държавата е субект, който под-

лежи на развитие, а това означава, че тя 
може да стане по-полезна за гражданите и 
за стопанските субекти. Както държавата 
изпълнява санкциониращи функции спря-
мо гражданите и фирмите, когато те са на-
правили едно или друго нарушение, така 
трябва да им помага, когато те имат  нужда 
от това. Кейнс е за по-големи разходи на 
индивидите за стоки и услуги, защото ако 
един субект ограничи разходите си (какъв-
то и да е той), то доходите на всички об-
вързани с него субекти, също намаляват. 
Всеки един от тези субекти ограничава 
разходите си поради намалелите доходи и 
този процес продължава безкрайно. 

Под фискална политика се разби-
ра използването на данъците и прави-
телствените разходи за управление на 
съвкупното търсене.1 Фискалната поли-
тика се използва за да противодейства 
на резките колебания, които предизвик-
ват пазарно неравновесие. В резултат 
на тази намеса се променя равнището 
на заетостта, а от тук и доходите и пла-
тежоспособното търсене. Адекватно про-
вежданата фискалната политика, като 
част от провежданата икономическа по-
литика е важно условие за развитието и 
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стабилността на всяко стопанство. За да 
се прилагат правилните мерки за упра-
вление на икономиката на всяка една 
страна е от изключително важно значе-
ние какви ще са приоритетите в прави-
телствената политика и какво е тяхното 
стойностно изражение в разходната част 
на бюджета. В информационния бюлетин 
издаван от Министерството на финанси-
те „Бюджет  накратко - 2016” са записани 
основните приоритети, които са стълб в 
провежданата правителствена политика 
през настоящата година. Там, макар да 
се акцентира, че за разлика от Бюджет 
2015 г., тази година са налице „ясно опре-
делени средносрочни хоризонти и ориен-
тири както за целите на бюджета, така и 
за приоритетите на различните политики 
на правителството”2, то съществени раз-
личия с досега провежданата политика 
не се наблюдават. „В областта на публич-
ните финанси... правителството гаранти-
ра чрез бюджета и начините за неговото 
управление дългосрочна стабилност на 
публичните финанси. Въпросът е „Как?“, 
а отговорите на министъра на финанси-
те са: бюджетът следва да бъде консер-
вативен по отношение на макроикономи-
ческите и бюджетните прогнози, но и да 
мотивира изпълнение на по-амбициозни 
цели; доброто управление на публичните 
ресурси изисква ограничаване на разхо-
дите за неефективни дейности и сектори 
за сметка на важните за страната поли-
тики, чието финансово обезпечаване ще 
даде положителен социален и икономи-
чески ефект...”.3 Ограничаване на неефек-
тивните дейности, за сметка на важните 
за страната политики... следва ли да се 
разбира, че отбраната спада към първи-
те, неефективните и е бреме за страната 
и държавата. Или това е в пълно противо-
речие с теорията и практиката, които до-
казват, че отбраната е жизнено важна за 
стопанството и сигурността на всяка една 
страна. Ограничаването на неефективни-
те дейности и сектори е от изключително 
важно значение за гарантиране на финан-
сова и икономическа стабилност на сто-
панството. А от друга страна е гаранция, 
за насочване на ограничените ресурси и 
усилията към жизненоважните сектори 
на икономиката. Важно е категоризиране-
то на едни или други дейности и сектори 

като неефективни да става след задъл-
бочен анализ, а не прибързано и необос-
новано. Правилното определяне на прио-
ритетите в правителствената политика и 
тяхното следване е гаранция за стабил-
ност на стопанството и устойчив икономи-
чески растеж. Положителният икономиче-
ски растеж е жизнено важен за всяка една 
икономика и управляващите чрез своите 
действия или бездействия следва да съз-
дават условия за неговото реализиране. 
Под икономически растеж се разбира на-
растването на реалния БВП спрямо пре-
дходен, базов период. Това увеличение 
изразява способността на икономиката 
да произвежда по-голямо количество сто-
ки и услуги в сравнение с минал период. 
Съществуват колебания в динамиката на 
растежа, като те зависят основно от две 
групи фактори: първата е свързана с ме-
ханизмите на бизнес цикъла, а втората – с 
ефективността на управлението на микро 
и макро икономическо равнище. Ето защо 
правилно определените и следвани при-
оритети от правителството са жизнено 
важни, не само за отделните стопански 
сектори, но и за икономиката като цяло. 
В Бюджет 2016 сред приоритетите редом 
до запазването на стабилността на пуб-
личните финанси се акцентира и на два 
ключови сектора – образование и здра-
веопазване. „Средното образование е 
изведено като приоритет и е предвидено 
финансиране на мерки за привличане и 
задържане в професията на педагогиче-
ските кадри и за подкрепа на политиката 
за оптимизация на училищната мрежа”.4 
Значението на тези сектори за икономи-
ката безспорно е голямо. Още Адам Смит 
застъпва идеята за необходимостта пра-
вителството да обезпечава образование-
то, за да могат бедните и необразованите 
да имат шанс за реализация в икономи-
ческата и политическата сфера. Според 
него това би направило хората по-конку-
рентно способни в средата на свободната 
търговия, съответно и държавата на сце-
ната на международната търговия.

Правителствените приоритети, макар 
да дават информация за поетия управлен-
ски курс, не са достатъчни за да очертаят 
цялостно провежданата макроикономиче-
ска политика на държавата. Необходим е 
комплекс от макроикономически показате-
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ли за да може да се направи това. Табли-
ца 1 добавя още от така необходимата ни 
информация. На нея се вижда как прогно-
зният бюджетен дефицит за 2016 г. е 2%. 
Което показва намаление в сравнение с 
предходните години. Според Национал-
ния статистически инстититут (НСИ) делът 
на бюджетния дефицит спрямо брутния 
вътрешен продукт (БВП) за 2015 г. е 2,1%. 
Същевременно министерството на финан-
сите прогнозира бюджетният дефицит да 
продължи да намалява до 1,4% през 2017 г.,  
1% през 2018 г. и 0,5% в края на 2019 г.5 Тези 
статистически данни показват стабилизи-
ране на икономиката и вписване в силно 
пожелателните до 3% бюджетен дефицит 
според критериите от Маастрихт. Ако про-
дължим със статистическите данни ще 
видим, че в България и делът на брутния 
държавен дълг като процент от БВП също 
намалява. Само две са страните от ЕС 
според данните на НСИ, на които брутният 
държавен дълг е по-малък процент от БВП 
от този на България. Разбира се можем да 
изброим още много статистически данни, 
показващи ни подобрение в показателите. 
Какво тогава не е наред? Според статисти-

ческите макропоказатели България е сред 
страните отличници в Европейския съюз, а 
според показатели като жизнен стандарт, 
покупателна способност на населението, 
размер на средната работна заплата за 
страната и др. ние сме на дъното на ев-
ропейската класация. Тоест това, което 
се усеща на микроикономическо ниво, в 
никакъв случай не кореспондира с макро-
икономическите показатели на страната. 
Има явно разминаване между тях. Следва 
се политика на подобрение на едни пока-
затели (бюджетен дефицит, брутен държа-
вен дълг, брутен външен дълг и т.н.), без да 
се следи дали това се отразява върху по-
добрението на други показатели (жизнен 
стандарт, покупателна способност и т.н.). 

Несъответствие също така се наблю-
дава и в данните за подобрената икономи-
ческа обстановка в страната и  рейтинги-
те давани ни от международните рейтин-
гови агенции (Standard and Poor’s, Fitch, 
Moody’s). В Таблица 2 са показани нивата 
приближаването, до които (и падането 
под тях) е неблагоприятно за всяка една 
икономика, защото предполага сериозен 
отлив на инвестиции от страната. С рей-

  Таблица 1
Консолидирана фискална програма 2016 г.
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Източник: www.minfin.bgИзточник: www.minfin.bg
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тингите, които дават отделните агенции, 
те „съветват” инвеститорите къде е добре 
да влагат парите си. Разбира се тези кре-
дитни рейтинги са в съответствие с про-
вежданата макроикономическа политика в 

една страна и реалните резултати от нея. 
Така отново се изправяме пред въпроси от 
типа, защо след като макроикономически-
те показатели в страната ни се подобря-
ват ние се намираме на не особено при-

Кредитни рейтинги, давани от Standard and Poor’s
   Standard and Poor‘s 

  Чуждестранна валута Местна валута 

Дата Дългосрочен Краткосрочен Перспектива 
Дълго- 
срочен 

Кратко-
срочен Перспектива 

23.11.1998 В В Положителна В В Положителна 
10.5.2000 В+ В Положителна ВВ- В Положителна 
7.11.2001 ВВ- В Стабилна ВВ В Стабилна 
7.10.2002 ВВ В Положителна ВВ+ В Положителна 
22.5.2003 ВВ+ В Стабилна ВВВ- А-3 Стабилна 
24.6.2004 ВВВ- А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна 
10.2.2005 ВВВ- А-3 Положителна ВВВ А-3 Положителна 

27.10.2005 ВВВ А-3 Положителна ВВВ+ А-2 Стабилна 
26.10.2006 BBB+ A-2 Стабилна BBB+ A-2 Стабилна 
26.11.2007 BBB+ A-2 Стабилна BBB+ A-2 Стабилна 

5.6.2008 BBB+ A-2 Стабилна BBB+ A-2 Стабилна 
30.10.2008 ВВВ А-3 Отрицателна ВВВ А-3 Отрицателна 
1.12.2009 ВВВ А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна 

17.12.2010 ВВВ А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна 
21.12.2011 ВВВ А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна 
10.8.2012 ВВВ А-2 Стабилна ВВВ А-2 Стабилна 

13.12.2012 ВВВ А-2 Стабилна ВВВ А-2 Стабилна 
13.12.2013 ВВВ А-2 Отрицателна ВВВ А-2 Отрицателна 
13.06.2014 BBB- A-3 Стабилна ВВВ- А-3 Стабилна
12.12.2014 ВВ+ В Стабилна ВВ+ В Стабилна
12.06.2015 ВВ+ В Стабилна ВВ+ В Стабилна

Скала на кредитните рейтинги по агенции 

   
   

  и
нв

ес
ти

ци
он

ен
 р

ей
ти

нг
 Moody‘s S&P Fitch JCRA 

Aaa AAA AAA AAA 
Aa1 AA+ AA+ AA+ 
Aa2 AA AA AA 
Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 
A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
Baa2 BBB BBB BBB 
Baa3 BBB- BBB- BBB- 

не
ин

ве
ст

иц
ио

не
н 

ре
йт

ин
г 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 
B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa CCC+ CCC CCC 

 Таблица 2

Таблица 3
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влекателната граница посочваща ни като 
неперспективна страна за инвестиции. 

Не на последно място, като избро-
яваме несъответствията между едни 
и други показатели може да добавим и 
оценките давани на страната ни ежегод-
но в докладите на Европейската комисия. 
Последните години те са силно критични 
изразяващи липсата на напредък и воля 
за реформи в ключови области като съ-
дебната система и корупцията впила се 
във всички области и нива на властта. До-
кладът тази година не е много по-разли-
чен от предшествениците си. „В доклада 
по МСП от 2015 г. напредъкът през пре-
дходната година беше определен като ба-
вен, а в заключенията на Съвета Бълга-
рия беше призована „да укрепи и засили 
политическата си воля за извършване на 
реформи и постигане на осезаем напре-

дък... Общественото доверие в съдебната 
власт продължава да е ниско“.6

Изброените по-горе различия между 
показателите не са самоцелни. Те показват 
явното наличие на някакъв проблем. Тър-
сенето му ни отвежда отново до същест-
вения въпрос за приоритетите в правител-
ствената политика. Силно впечатление в 
годишния обзор „Бюджетът накратко -2016” 
прави фактът, че третият основен стълб за 
развитието на стопанството и гарантиране 
стабилността на всяка една държава всъщ-
ност липсва. А това е секторът на отбрана-
та... Въпреки твърденията, че отбраната ще 
заеме приоритетни позиции, официалните 
документи говорят, че това на този етап с 
така провежданата политика няма как да 
се случи. Просто се запазват тенденциите 
от последните години, в които отбраната 
не е сред приоритетите на правителство-

Фиг. 1. Разпределение на разходите по основни функции за 2016 г.

сектор на отбраната от своя страна оказва изключително благотворно влияние 

върху стопанския климат в страната. 

Фигура 2
Разпределение на разходите по основни функции за 2016 г.

По-горе е отбелязана липсата на правопропорционална връзка между 

подобряването на макроикономическите показатели, усещането сред 

населението и съответно показателите на микроикономическо ниво. За 

отсъствието на такава връзка може да се говори и спрямо сектора на отбраната. 

Макро показателите се подобряват, а секторът на отбраната остава все така 

низвергнат. Логическо обяснение за това няма. Адекватната 

макроикономическа политика трябва да води до подобряване на 

макропоказателите, правилното подреждане на приоритетите съдейства с пълна 
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то.  А какво означава това? Неразбиране-
то, че отбраната е жизнено важен сектор 
за икономиката, няма да подобрява иконо-
мическите показатели на страната, а ще ги 
влошава. Защото секторът на отбраната 
не е само консуматор на средства, както 
за съжаление се възприема от не малка 
част от обществеността и от вземащите 
политически решения, той създава сигур-
ност за развитието на стопанството, което 
е фактор за привличане и на така желаните 
от всяка икономика чуждестранни инвес-
тиции. Освен сигурност този сектор може 
успешно да подпомага стопанството и с 
чисто икономически средства, като напри-
мер с увеличаване размера на инвестици-
ите за отбраната, с осигуряване на повече 
средства за научно-изследователска и раз-
война дейност за нуждите на отбраната, с 
използване на фискалната политика в част-
та ù правителствени разходи насочени към 
сектор „Отбрана“.

Макар за 2016 г. делът на сектор „От-
брана и сигурност” като процент от общи-
те консолидирани разходи да е леко пови-
шен в сравнение с 2013 г. – 9,8% и 2014г. 
– 9,4%, то това не променя общата картина 
на нещата. Защото от тези 9,9%, за отбра-
на се полагат малко над 3%, останалите 
средства се разпределят между другите 
подфункции, в рамките на функция „От-
брана и сигурност”. Силната икономически 
държава има потенциал за създаване и 
усилване на военната мощ на страната. Тя 
е фактор, който влияе пряко върху сектора 
на отбраната. Обезпеченият във финан-
сово, ресурсно и политическо отношение 
сектор на отбраната от своя страна оказва 
изключително благотворно влияние върху 
стопанския климат в страната. 

По-горе е отбелязана липсата на пра-

вопропорционална връзка между подобря-
ването на макроикономическите показа-
тели, усещането сред населението и съот-
ветно показателите на микроикономическо 
ниво. За отсъствието на такава връзка може 
да се говори и спрямо сектора на отбрана-
та. Макро показателите се подобряват, а 
секторът на отбраната остава все така низ-
вергнат. Логическо обяснение за това няма. 
Адекватната макроикономическа политика 
трябва да води до подобряване на макро-
показателите, правилното подреждане на 
приоритетите съдейства с пълна сила за 
това. И това подобрение следва да оказва 
своето положително влияние върху всички 
сектори на националното стопанство. Не 
може да се говори за това кой сектор трябва 
да е най-облагодетелстван и е най-важен, 
същественото в случая е когато се гради 
една икономическа система тя да има здра-
ва основа образувана от отбрана, здравео-
пазване и образование, в противен случай 
няма как да очакваме надграждане и поло-
жително развитие на икономиката. Ясно се 
вижда, че както икономическата политика на 
страната оказва съществено влияние върху 
военната ù мощ в положителен или отри-
цателен аспект, така и отбраната на стра-
ната, която изгражда тази мощ има своята 
сила и средства при правилно провеждана 
държавна политика да повлияе цялостното 
икономическо развитие на страната. “Прави-
телството не е решение на икономическите 
проблеми,  то е същината на проблема” (Р. 
Рейгън). Тези думи на Рейгън макар да зву-
чат прекалено остро, все пак подчертават 
факта, че ако има политическа воля и ясно 
очертани и следвани приоритети, то иконо-
мическите проблеми във всички сектори на 
стопанството могат да намерят своето адек-
ватно решение.

1 Savkupno tarsene AD – realnoto kolichestvo stoki i uslugi v natsionalnata ikonomika, koito potrebitelite (domakinstvata, 
firmite, pravitelstvoto i chuzhdestrannite potrebiteli) zhelayat i mogat da zakupyat na vsyako ravnishte na tsenite.
2 Informatsionen byuletin „Byudzhetat nakratko - 2016”, Ministerstvo na finansite, www.minfin.bg, (dostapno kam 
9.05.2016 g.)
3 Pak tam, s. 5
4 Pak tam, s. 6
5 “NSI revizira byudzhetniya defitsit za 2015 g. nadolu do 2,1%”, 21.04.2016, http://www.investor.bg/biudjet-i-
finansi/333/a/nsi-revizira-biudjetniia-deficit-za-2015-g-nadolu-do-21-215529/ (dostapno kam 9.05.2016 g.)
6 „Doklad na komisiyata do evropeyskiya parlament i saveta otnosno napredaka na Balgariya po mehanizma za 
satrudnichestvo i proverka”, Bryuksel, 27.1.2016 g.
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Глокализация като път  
за световното pазвитие  

пpез новото хилядолетие

Доктор Вяpа Жекова

Резюме: В статията се анализира общият път на световното развитие пpез новото хилядолетие, 
който се определя от процесите на глобализация и локализация. Представя се понятието 
„глокализация“ и влиянието, което оказва то въpху политическата и икономическата власт.
Ключови думи:  глобализация, локализация, централизация, децентрализация, 
универсализация, детайлизация, международни отношетия, глобална система

Glocalization – Direction of World Development in the New Millennium

Abstract: The article analyzes the general of the world development in the new millennium, given 
by the processes of globalization and localization. The term “glocalization” and the impact of 
glocalization on political and economic power is expanded.
Key words: globalization, localization, centralization, decentralization, universalization of 
particularization, particularization of universalization, international relations, global system

П 
роучванията показват, че глокали-
зация генерира тенденции в двете 
посоки (централизирани и децен-

трализирани), за да се установи ефек-
тивно управление, стабилно, надеждно и 
справедливо правителство.

Терминът „глокализация”, може би не 
е най-точнят израз на разглеждания про-
цес, но най-добре улавя същността на това 
явление в световен мащаб, в който глоба-
лизацията и локализация в същото време 
трансформират модела на цивилизацион-
но развитие. Значението на този термин 
има своите корени в японската език, като 
за първи път се използва в края на 80-те 
години на ХХ век от японски икономисти 
в статии в „Harvard Business Revue”. Пър-
воначално терминът означава адаптиране 
на земеделските производствени техно-
логии към местните условия. Според своя 
смисъл терминът „глокализация” е обра-
зуван от „сливане на понятията глобален 
и локален” [1, стр. 134]. Р. Робъртсън е 

дефинирал това понятие като „универса-
лизация на детайлизацията и детайлна 
универсализация” [2, стр. 100]. Х. Хондкер 
[3] нарича този процес обединяващ проце-
сите на макро- и микролокализация. В съ-
щото време Е. Гидънс разглежда връзката 
между глобалното и локалното от малко 
по-различна гледна точка. Той твърди, че 
глобализацията води до възраждане на 
местните културни различия [4, стр. 31]. По 
този начин според него, „локализацията” е 
отговор на „глобалните сили”. За Pицлер 
глобализацията това е глокализация плюс 
глобализация. 

Глобализацията означава постоянен 
растеж, принуждаващ „организации и на-
ции да се разширяват, като се издигат над 
локалното в световен мащаб” [5, стр. 13]. 
Въпреки че терминът „глокализация” е ли-
шен от концептуална рамка или теоретич-
на конструкция, той потвърждава факта, 
че „глобализацията” и „локализацията” 
(растеж на икономическата и политиче-
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ската власт на наднационално ниво) са 
се превърнали в най-важните тенденции 
на новия век. Още през 1990 г., Американ-
ската агенция за международно развитие 
(USAID) определи тези тенденции като 
„създаване на отворени пазари и премине 
към по-отговорно и демократично упра-
вление” [6, стр. 1]. Въпреки това, докладът 
на Световната банка сочи, че това е в ущ-
ърб на националната държава [7]. По този 
начин, в световната икономика се развиват 
икономически и политически фактори, кои-
то увеличават както на глобално, така и на 
локално ниво въздействието си за сметка 
на традиционните национални държави, 
техните ценности и интереси. Дали тази 
тенденция означава края на национални-
те държави и развитието на регионалните 
икономики само времето ще покаже. М. Ка-
лер, Г. Лейк [8] и М. Хискокс [9] твърдят, че 
глобализацията, разбирана като „иконо-
мическа интеграция на международната 
система”, създаде проблеми, свързани с 
необходимостта да се прехвърля взема-
нето на решения на наддържавно ниво. 
Контролът също се измества. Държавите 
делегират повече отговорност за предпри-
еманите решения на наднационални ин-
ституции или делегират отговорността за 
вземане на решенията към субнационал-
ни политически структури. Тази ситуация 
в световното пространство показва, че в 
резултат на глобализацията отслабва на-
ционалния икономически суверенитет, до-
като местните икономики, които К. Охамае 
нарича „градове-държави” [10] стават клю-
чови участници в глобалната икономика.

Смяна на системата  
на управление

Действително се наблюдава тенден-
цията отделните национални правителства 
по целия свят да предават своето финансо-
во, политическо и административно упра-
вление и отговорности на субнационални 
органи и дори към частния сектор. Много от 
развиващите се страни са приели програ-
ми за децентрализация. Тази тенденция е 
свързана с нарастващия интерес към „ро-
лята на гражданското общество и частния 
сектор като партньори на правителствата в 
търсенето на нови начини за предоставяне 
на услуги” [11, стр. 7]. В същото време се 

води дискусията за децентрализация в кон-
текста на глокализацията. До 1980 г. основ-
на тема на дискусията беше въпроса: да се 
децентрализират ли страните или не. Сега 
тя вече губи своето значение.

Днес, основният въпрос в дебата от-
носно децентрализацията е за начинът, по 
който тя да се провежда. Най-вероятно, 
този въпрос няма прост и еднозначен отго-
вор. Има различни идеи за децентрализа-
цията и различните подходи към нейното 
планиране. Различните видове децентра-
лизация, а именно политическа, админи-
стративна, фискална и пазарна, могат да 
бъдат проектирани в различни форми и 
комбинации. Дебатът за децентрализа-
цията е ориентиран към идеята, че тя от 
90-те години на ХХ век . насам може да се 
разглеждат дори като крайната фаза на 
настоящия етап на световното развитие 
[12, стр. 2]. До средата на 80-те години на 
миналия век се наблюдаваше тенденция 
да се осигури по-голяма роля на държа-
вата в икономиката (това води през този 
период до появата на екстремни форми на 
централизация). Централизирана система 
за вземане на решения е разгледана като 
средство за „по-рационално използване на 
ограничените ресурси и деполитизация на 
масите”, а децентрализацията се смяташе, 
че може да засили разделението между 
различните политически, радикални, етни-
чески и религиозни групи. Вторият етап се 
базира в края на 80-те и началото на 90-те 
години на ХХ век. По време на този етап 
се наблюдава силно лансиране на идеята 
за намаляване на икономическата роля на 
държавата и на участието на публичния 
сектор, доколкото се смята, че те са ос-
новната причина за финансовата криза в 
развиващите се страни през този период. 
В тази концепция се стига до там, че пуб-
личния сектор се разглежда като пречка 
за икономическото развитие на страната. 
Ключът към успеха се вижда в частния 
сектор. Приватизацията се разглежда като 
крайната степен на децентрализация. Но 
от средата на 90-те години на ХХ век от-
ново започва да се говори за ползата от 
публичния сектор.

Може да се отбележи, че дебатът за 
децентрализация в ерата на глокализа-
ция нямя статичен характер. Децентра-
лизацията вече не се противопоставя на 
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централизацията. Фокусът на дебата не е 
върху слабостите на децентрализацията 
и централизацията, а на тяхното взаимно 
допълване. Крайната цел не е децентра-
лизация заради самата нея, а за да се га-
рантира доброто държавно управление. 
В контекста на глокализацията възникна 
въпросът за балансиране на двата проти-
воположни процеса - на централизация и 
децентрализация. [13] Децентрализацията 
вече не се възприема като алтернатива 
на централизацията. За доброто държав-
но управление е необходимо наличието 
и на двете. Още повече, проучванията 
показват, че глокализация генерира тен-
денции и в двете посоки, за да се осигури 
ефективно управление, както и стабилно, 
надеждно, и лоялно към своите граждани 
държавно управление. В контекста на тази 
концепция се предполагаше, че тенденци-
ята към централизация ще е по-ярко изра-
зена в страни като САЩ, където властта 
първоначално беше по-децентрализира-
на, докато тенденцията за децентрализа-
ция ще бъде по-силно изразена в страни-
те, в които първоначално управлението 
бе по-централизирано като Китай, Индия 
и Русия. Процесите на глокализация на-
сърчават субнационалните правителства 
да играят по-активна роля в привличането 
на чуждестранни инвестиции, развитие на 
търговията, осигуряване на инфраструк-
тура, увеличаване на човешкия капитал и 
неговото качество, но от друга страна тя 
насърчава към различни форми на цен-
трализация, увеличаване на въздействие-
то на лостовете на макроикономическите 
политики, особено по онношение на па-
рично-кредитната политика, както и по от-
ношение на издигане ролята на централ-
ните банки.

Международната интеграция на па-
зарите улеснява децентрализацията за 
сметка на намаляване на алтернативните 
разходи в малките и средни предприятия. 
Технологичният напредък и глобалната 
интеграция на пазарите промени както 
икономическите системи на отделните 
национални държави, така и национални-
те правителства с техните функции и от-
говорности по отношение на държавното 
управление. Днес все по-голям брой пуб-
лични услуги се предоставят от децентра-
лизирани и често частни предприятия и 

организации. Международната търговия, 
международните договорености и услови-
ята за отпускане на кредити принудиха на-
ционалните правителства на редица дър-
жави да се откажат от своята традицион-
ната роля и да предадат някои от своите 
важни функции по отношение на управле-
нието на отделни правителствени агенции. 
Р. Синдер [14] например показва, как този 
процес произтича в Мексико, където пра-
вителството приема административните 
функции, когато централното правител-
ство отказва да ретулира производството 
на кафе в тази страна.

От друга страна, международната ин-
теграция на пазарите също води до увели-
чаване на изискванията за стабилизиране 
на финансовата система, по отношение 
на територия на тези страни, както и га-
ранции за регионите, на които се отразя-
ват неблагоприятно асиметричните ико-
номически шокове. За да се стабилизира 
финансовата система и за споделяне на 
риска между регионите се изисква инте-
гриране на икономическите ресурси по 
отнешение на центъра. Това означава, че 
резултатите от глокализацията водят до 
наднационално управление и централи-
зация от една страна, и до локализиране 
и децентрализацията от друга. Въпросът 
в тази ситуация се свежда до това да се 
разработи „оптимална децентрализация”. 
Желаната степен на децентрализация 
зависи от това, което националните пра-
вителства възнамеряват да се децентра-
лизира, както и до специфичните икономи-
чески, исторически, политически и други 
обстоятелства, при които се планира да 
се децентрализира. В действителност, 
успехът на децентрализацията зависи до 
голяма степен от това как се планира този 
процес. Планирано на децентрализацията 
зависи от целите, които политиците искат 
да постигнат. Тези цели могат да се раз-
личават в отделните национални държави. 
Като част от многоравнищната структура 
на управление на национално и субнацио-
нално ниво политиците могат да се стре-
мят към децентрализация, преследвайки 
различни цели. В широк смисъл, полити-
ката - това е процесът на определяне на 
това кой какво получава, кога и как. В този 
контекст политическата децентрализация 
на търговията между централното и суб-
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централно политическо ниво ще определи 
кой вариант на децентрализация ще се ре-
ализира на практика.

Основен въпрос тук е за причината 
правителствата да прилагат децентрали-
зация:

а) за сближаване гражданите с упра-
вленската класа,

или
б) за разпределяне на властта между 

различните нива на управление.
Разбирането на тези две позиции е 

важно за разбирането на различните под-
ходи към децентрализацията. Корените на 
тези две гледни точки по въпросите на де-
централизацията могат да бъдат просле-
дени в политическите възгледи на Русо 
и Монтескьо. Докато Русо подчертава 
необходимостта от това правителството 
да е по-близо до хората, Монтескьо сочи 
необходимостта да се ограничи огромния 
административен апарат на централизи-
раното правителство.

И Русо и Монтескьо са привърженици 
на малките правителства, но по различ-
ни причини. Според Русо, в една голяма 
страна „управниците, затрупани с дела, 
не виждат нищо; държавата се управля-
ва от чиновниците”. В своите „Размисли 
върху правителството на Полша” [15] той 
съветва поляците да подобрят и разширят 
правомощията на местните парламенти, 
за да се избегне риска от раздут държа-
вен апарат. По този начин, той подчертава 
значението на местните представителни 
органи. Монтескьо също сочи необходи-
мостта да се избягва директно гражданско 
управление или мажоритарната система 
за големите държави.

Теорията на смесена конституция на 
Уилям Блекстоун  е в основата на теория-
та за разделението на властите, първона-
чално изложена от Монтескьо, а по-късно 
формулирана от Медисън. Две различни 
гледни точки за същността на правител-
ството (на благосклонната и неблаго-
склонната) водят до появата в САЩ на две 
групи, които се различават в тяхната оцен-
ка на проблемите на децентрализацията 
- консерватори и либерали (привърженици 
на предоставянето на граждански свобо-
ди). Консерваторите подчертават ползите 
от местните власти, както и делегиране-
то на правомощия, считайки, че това е в 

основата на децентрализацията. Либера-
лите смятат, че децентрализацията тряб-
ва да бъде структурно ограничаване на 
централното правителство с монополни 
пълномощия. По тяхно мнение, основна-
та цел на децентрализацията трябва да 
бъде ограничаване на властта на прави-
телството на всички нива. По този начин, 
като консерваторите (суверенитета на 
държавата), така и либералите (свободата 
на личността) се произнасят в полза на де-
централизацията, но по съвсем различни 
причини. Съответно, те ще предлагат раз-
лични инструменти за постигането й.

В икономическата литература тези 
две гледни точки кристализират в две те-
ории: теорията на публичните финанси 
на Макгрейв (Muskgrave) и в теорията на 
обществения избор на Бюкан. В теория-
та на Макгрейв правителство се опреде-
ля като доброжелателен оптимизатор на 
социалното осигуряване, а във втората 
- като правителство на административ-
ното разрастване. Разликата в позициите 
директно определя избора на инструмент 
за развитието на финансовата децентра-
лизация. Макгрейв предполага използване 
на междуправителствени трансфери (спо-
деляне на приходите), докато Бюкан е за 
разделението на данъците (независимо 
местно данъчно облагане). Възможно е да 
се предположи, че в една страна, където 
хората в по-голямата си част проявяват го-
лям интерес към държавните и обществе-
ните проблеми, и изискват националните 
стоки и услуги, децентрализацията ще има 
функции, като например сътрудничество 
(извършена от центъра) между нивата на 
управление, споделяне на приходите и от-
четност от страна на местните власти към 
по-високите нива на управление. Това ще 
бъде подходът „от горе надолу”. Ако оба-
че хората са по-загрижени за местните 
проблеми и се нуждаят от местни стоки и 
услуги, децентрализацията ще има такива 
характеристики като дуализъм, разделе-
ние на данъци и отчет от страна на мест-
ните органи на управление пред местните 
избиратели. Това ще бъде подходът „от 
долу нагоре”. Новата икономическа ли-
тературата по отношение на въпроса за 
фискалния федерализъм счита, че днес 
въпросите, които го касаят далеч над-
хвърлят старите проблеми. Сега се смята, 
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че централната власт трябва да остане 
„на кормилото” на управлението (посред-
ством лидерство / насочващи действия) 
и да изгражда структури за подкрепа, да 
контролира процесите и националните ин-
ституции, които да създават атмосфера за 
осъществяване на възможности (в която 
субнационалната автономия се позволя-
ва и цени), да приканва субнационалните 
(местни) правителства да се държат отго-
ворно, позволявайки на централното упра-
вление да реализира своята нова роля в 
променените политическите и икономиче-
ски условия. Въпреки това, най-добрият 
модел на децентрализация ще зависи от 
конкретните условия и обстоятелства.

Изборът на оптимален вариант тряб-
ва да се основава на характеристиките 
и особеностите на отделната страна. Из-
следователите изучават икономическите, 
политическите и социалните аспекти на 
реформата в оптимален мащаб, смятат, 
че ако икономическите агенти са хетеро-
генни в техните субективни сконтови ли-
хвени проценти, скоростта на политически 
реформи в условията на демокрация може 
да бъде по-ниска, отколкото в една иконо-
мика с доброжелателен диктатор. [16] Ето 
защо, всяка страна трябва да намери свой 
собствен модел, най-подходящ за нейните 
социални, икономически, политически, кул-
турни, исторически и географски условия.

В процеса на формиране своето въз-
приемане на света, човек преминава през 
различни фази: от разполагането на своята 
територия и възприемането ù като център 
на Вселената, до включването ù и превръ-
щането ù в обща граница на тази Вселена. 
Историята помни периоди на изключител-
на изолация на отделните страни, народи 
и култури. Днес сме съвременници на без-
прецедентен световен процес на интерна-
ционализация, водещ до глобализация на 
света и живота в планетарни мащаби. Този 
необратим процес отмива всякакви кул-
турни граници. Още в древните времена 
римският историк Полибий разглежда ис-
торията като един цикъл, като цикличното 
движение. В резултат на това, много учени 
от всички краища на Земята потвърждават 
тази теория. Ние знаем, че всичко ново 
често е добре забравено старо. Имаме 
много примери от историята, когато един 

град може да бъде по-силен от цяла една 
държава. Или когато картата на света се 
състои от много малки държави с уникален 
бранд. Естествено, днешните процеси на 
глобализация не са нови за историята на 
човечеството, но сега те имат своя специ-
фичен характер (Фиг. 1).

Обратната страна на процеса на гло-
бализация е процесът на глокализация на 
света. Този термин идва от сливането на 
определенията: глобализацията + локали-
зация = глокализация. В определен смисъл 
можем да кажем, че недостатъкът на глоба-
лизацията е глокализацията. Това е тран-
сформация на икономическия компонент 
на процеса на глобализация на местно 
ниво. Това не е просто един процес на кул-
тивиране на бродирани национални носии, 
това е процес на икономическо, социално и 
културно развитие, който се характеризира 
с едновременното съществуване на разно-
посочни тенденции: на фона на глобали-
зацията, вместо очакваното изчезване на 
регионалните различия, сме свидетели на 
тяхното опазване и укрепване (за пpимеp от 
нашата бългаpска действителност можем 
да дадем изключителното популяpизиpане 
на нашите национални фолклоpни танци и 
тpадиции). Вместо процесите на сливане и 
обединение набират скорост феномени с 
различна от очакваната посока: изостряне 
на интереса към местните, локални разли-
чия, нарастващия интерес към традициите 
на древността и възраждането на диале-
ктите. Целта на глокализация - показване и 
извеждане на местните области директно в 
глобалния свят, пpи все тяхната асиметpич-
ност в една част от случаите.

Глокализацията има своеобразно 
мото: „мисли глобално, действай локал-
но”. Глокализацията посредничи между 
съществуващата глобална система и на-
ционалната идея като гарантира, че ха-
рактеристиките на местната област, на 
локалната общност няма да бъдат забра-
вени и ще останат на световната сцена. 
Глокализация може да се разглежда като 
специфичен феномен, регионален сцена-
рий на глобализацията, в който се дава во-
дещата роля на особеностите на развитие 
на местните, локални територии с цел съх-
раняване на националните особености, 
идентичност и култура.
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Фиг. 1. Движение и асиметpичност глобалните процеси
и на култуpните потоци
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Антиглобализъм  
и алтеpглобализъм: два полюса 

на противопоставяне  
на традиционните форми  

на глобализация
Доктор Вяpа Жекова

Резюме: Възползвайки се в периодите на конюнктуpен икономически подем от всички 
предимства на глобализацията, големите икономически сили в света по време на криза 
„заразяват“ всички останали икономики с икономическите си дисбаланси – включително 
тези икономики, които не са имали възможността или не са получили достатъчно ползи от 
интензификацията на капиталовите и тъpговските потоци.
Вследствие на тези пpоцеси през втората половина на 90-те години на XX век в света 
възникна и започна активно да се развива вътрешният и международният антиглобализъм. 
Според степента на твърдост на сблъсък е обичайно да се прави разлика на такива форми 
като антиглобализъм и алтеpглобализъм.
Ключови думи:  глобализация, антиглобализъм, алтерглобализъм, световна икономика, 
асиметрии

Anti-Globalisation and Alter-Globalization: Two Poles of Opposition 
to Traditional Forms of Globalization

Abstract: Taking advantage of periods of conjunctural economic upturn from all the advantages of 
globalization, major economic powers in the world in times of crisis “infect” all other economies with 
their economic imbalances – including those who do not have the opportunity or have not received 
enough benefits from the intensification of capital and trade flows.
As a result of these processes in the second half of the 90s of the XX century in the world arose and 
began to actively develop domestic and international anti-globalization. According to the hardness 
of the collision it is customary to distinguish such forms as alter-globalization and anti-globaliation.
Key words: globalization, anti-globalisation, alter-globalization, world economy, asymmetries

Г 
лобализацията, в частност иконо-
мическата глобализация, под коя-
то в най-общ вид се разбира тран-

сформацията на световната икономика 
в единен пазар на стоки, услуги и произ-
водствени фактори, обективно не може 
да гарантира споделен просперитет, тъй 
като се основава на най-новите техноло-
гии, достъпни далеч не за всички страни 

по света. Общоприето е схващането, че 
глобализацията като такава е най-добри-
ят път за развитие, но често единствено 
на страните от така наречения „златен ми-
лиард”, докато конкурентната позиция на 
други държави, в резултат на процесите на 
глобализация неизбежно отслабва. В този 
смисъл глобалните икономически компо-
ненти в света са толкова тясно свързани 
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помежду си, че всеки проблем в най-голе-
мите икономики в света, веднага се отразя-
ва на развитието на световната икономика 
като цяло. Това означава, че използвайки 
в периодите на конюнктурен подем всички 
предимства на глобализацията, големите 
икономически сили в света по време на 
криза „заразяват” с проблемите си всички 
останали икономики - включително тези, 
които не са получили или са получили не 
достатъчно възможности да се възползват 
от интензификацията на международното 
движение на стоки, услуги, капитали, тех-
нологии и труд.

Глобализация - ключов процес в све-
товната икономика, възникнал в средата 
на XX век. Качествено нов етап в разви-
тието на интернационализацията на ико-
номическия живот и световното развитие.

Отношението към процеса на глоба-
лизация както на водещите специалисти в 
областта на икономиката и международ-
ните отношения, така и на хора по света 
е много противоречиво, а понякога се за-
стъпват диаметрално противоположни 
мнения по този актуален и днес въпрос. 
Това се дължи не само на различните 
гледни точки, но също и на последиците от 
процесите на глобализация, в които някои 
виждат сериозна заплаха за световната 
икономическа система, а други - средство 
за по-нататъшен икономически прогрес. 
Несъмнено, последиците от глобализа-
цията могат да бъдат както положителни, 
така и отрицателни, но дали има алтерна-
тива на този световен процес? Във връз-
ка с този въпрос в настоящата статия се 
отделя основно внимание на алтернативи-
те на глобализацията, възникнали вслед-
ствие на основните заплахи, които тя носи 
на световната икономика и развитие.

Тя е съпроводена с активно въвежда-
не в световен план на съвременните ин-
формационни технологии. В резултат на 
бързото развитие на науката и технологи-
ите, както и възприемането в обществото 
на нов тип отношения и световен мироглед 
се промени съотношението на основните 
политически сили. Ако втората половина 
на миналия век е белязана от интензивно 
формиране и развитие на индустриално-
то общество, което носеше отпечатъка на 
двуполюсния световен модел, то начало-
то на този век се ознаменува с нова борба 

между нови идеологии, което извади на 
дневен ред на световната сцена нови въ-
проси и нови дискусии.

Резултат от вътрешната конверген-
ция на идеологическите системи с хума-
нистична и социална насоченост, особено 
в Западна и Централна Европа, е появата 
на редица нови, влиятелни идеологиче-
ски тенденции и движения (глобализа-
ция, антиглобализъм, алтерглобализъм, 
природозащитници, и др.). Това доведе и 
до голяма промяна в отношенията между 
традиционните до този момент политиче-
ски сили и движения в света. Тези отдале-
чени в двата края на политическия спек-
тър позиции и ориентация, сега все повече 
се припокриват по такива важни въпроси 
като демокрацията, признаването на чо-
вешките права, защитата на моралните и 
семейни ценности, социалното одобрение 
в едно отворено общество, и т.н. По този 
начин техните различия днес по същество 
са частни въпроси, и се изразяват по-ско-
ро в текущата политика, а не в областта 
на основните политически въпроси. Тази 
ситуация промени традиционния диалог, 
идеологически и ценностни системи (като 
опозицията на ляво и дясно, стабилиза-
цията и криза, консервативна, либерал-
на, социална, националистическа и дру-
ги идеологии и политики) до глобални от 
гледна точка на тяхното разпространение, 
но по-конкретни по отношение на взаимо-
връзката въпроси (глобализъм - антигло-
бализъм глобализъм - алтерглобализъм, 
глобализъм - природозащитници, изола-
ционизъм - мондиализъм, национализъм 
- мултикултурализма и т.н.). Както в глоба-
лен и регионален мащаб, така и в рамките 
на отделните страни се наблюдава разви-
тиено на най-различни и противоречиви 
тенденции в този диалог. Трансформаци-
ята на диалога по основните въпроси на 
световното развитие възникна под влия-
нието на социалните промени в общество-
то в глобален план, появата на нови соци-
ални групи, развитието на научно-техниче-
ския прогрес, и благодарение на появата 
на новите форми на постмодерно общест-
вено и политическо съзнание. В основата 
на всяка една от тях стои модернизацията 
на процесите в общество, технологичния 
напредък, развитието на културата и изку-
ството, и така нататък, с други думи съвре-
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менната глобализация на икономиката, на 
света и на развитието.

Вследствие на тези процеси през вто-
рата половина на 90-те години на ХХ век 
в света започват активно да се развиват 
националните и международни движения 
на антиглобализма. Според степента на 
твърдост на този сблъсък е обичайно да 
се прави разлика между неговите прояв-
ления под такива форми като антиглоба-
лизъм и алтерглобализъм.

Антиглобализъм - политическо дви-
жение срещу сегашния модел на глоба-
лизацията, насочена към реализиране на 
интересите на водещите световни сили 
и мега капитала, на първо място – транс-
националния капитал. Това политическо 
движение е насочено срещу определени 
аспекти на глобализацията в сегашния 
си вид, по-специално срещу глобалното 
господство на транснационалните корпо-
рации (ТНК), търговски и правителствени 
организации като Световната търговска 
организация (СТО) и Международния Ва-
лутен Фонд (МВФ). Това е мултивекторно 
политическо движение срещу глобализа-
цията в съвременните ù форми.

   Антиглобализмът в началото на XXI 
век е мощно социално-политическо дви-
жение, което излиза извън националните 
граници. Прието е да се извеждат шест 
форми на антиглобализма: икономическа, 
финансова, политическа, информацион-
на, хуманитарна и екологична. Изследва-
нията показват, че в света има повече от 
500 антиглобалистки движения с различна 
насоченост. Независимо от факта, че мно-
го от организациите на антиглобалистите 
си поставят различни задачи и използват 
различни методи и средства за постигане 
на своите целти, те са обединени от нали-
чието на три елемента в своята заражда-
щата се обща идеология - борбата срещу 
бедността, чувство за справедливост и 
съхраняването на идентичността. Движе-
нието има мрежов характер – независимо, 
че пледират срещу глобалната мрежа – ин-
тернет, антиглобалистите се организират 
именно през нея. На антиглобалистите им 
липсват два от най-важните компонента, 
които биха могли да ги направят независи-
ма политическа сила в света - обща идео-
логия и единен ръководен орган. В основа-
та на изявленията на антиглобалистите са 

общочовешките ценности: правото за сво-
бодно движение и упражняване на труд; 
материалното благополучие, осигуряващо 
съвремено добро социално ниво; образо-
вание и възможност за духовно и интелек-
туално развитие на личността на базата 
на свободното използване на постижения-
та на културата; семейство и деца; здраве 
и надеждно здравеопазване; сигурност и 
зачитане на човешките права, и достойн-
ство; гарантирано подсигуряване на дос-
тоен живот в напреднала възраст.

Алтерглобализъм или алтернативна 
глобализация - това е социално движение, 
което има за цел да търси алтернативни 
начини за развитие на процесите на гло-
бализацията. Това е качествено ново со-
циално-политическо движение, организи-
рано в началото на ХХІ век на основата на 
така наречените умерени антиглобалисти 
от края на ХХ век. Негови основни черти 
са: признаване на обективния характер на 
глобализацията; отричане на липсата на 
алтернатива на сегашния модел на глоба-
лизацията (неолиберална глобализация), 
налагана в световен мащаб; разработва-
не на алтернативни модели на глобализа-
цията и алтернативни начини за развитие 
на съвременната цивилизация; водене на 
борба и търсене на алтернатива от кон-
структивна позиция. За такава алтернатива 
представителите на движението считат по-
лицентричната световната система, в която 
ще съществуват няколко центъра, сътруд-
ничещи и взаимодействащи един с друг. На 
този етап най-развити са два модела на ал-
терглобализма. Единият от тях се основава 
на идеята за устойчивото развитие на света 
(ноосферно-хуманистичен), а вторият - на 
идеята за социално ориентираната пазар-
на икономика (социално-пазарна). Алтер-
глобализмът е сложна и противоречива 
мрежа от разнообразни движения, която 
включва различни по идеология и социален 
състав политически и социални движения. 
Организациите и теченията, които днес се 
асоциират с алтерглобалсткото движение 
имат някои общи черти и идеологически по-
зиции. На първо място, алтерглобалистите 
не приемат действията на световните ли-
дери, имащи според тях несправедлив, на-
силствен характер, както и принципите, на 
които се обосновават за своите действия. 
На второ място, те са против монопола и 
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диктата от едни страни за сметка на дру-
ги. Трето, те изискват от световните лиде-
ри да вземат под внимание интересите на 
по-голямата част от населението на света, 
включително и на слаборазвитите страни. 
На лице е доста пъстър социален и идеоло-
гически състав в тези движения (което чес-
то води до еклектизъм и декларативност на 
много от техните искания), отсъства точна 
политическа структура.

В съвременното изследване на про-
блема има автори, които насочват своето 
внимание към изучаването на регионал-
ните особености на идеологията на алтер-
глобализма, например към британския или 
френски вариант на неговото проявление. 
В чуждата икономическа литература и из-
дания вече има редица публикации, пос-
ветени на тази тема, с която се занимават 
редица известни икономисти, социолози и 
политолози като например едни от воде-
щите специалисти в областта на глобали-
зацията - Джузеф Стиглиц, Ноам Чомски 
и др. В своите изследвания те успявят да 
разкрият основните характеристики и спе-
цификата при формирането на движението 
в различните региони на света. Трябва да 
се отбележат също изследванията в това 
отношение на Т. Тадем, Pей Кели и особено 
на Г. Ууд – за алтерглобализма и връзката 
с ТНК и перспективите за развитие на дви-
жението. Днес това протестно движение 
има претенциите да предложи нов начин на 
социално и икономическо развитие на све-
та. В този случай целта на много от изсле-
дователите на този въпрос е да се проучат 
причините и перспективите на алтерглоба-
листкото движение, неговото развитие и 
идеология. Заслужава да се отбележи, че 
много от тези творби, както и настоящата 
статия, са посветени на специфични аспе-
кти на връзката „глобализъм – алтергло-
бализъм”, на нейната характеристика, на 
промените, които привнася глобализацията 
като цяло в света, както и на степента на 
влияние на деструктивните практики в про-
цеса на глобализацията върху световната 
икономика и цивилизация.

„За“ и „против“ алтернативите

Между двете движения: на антиглоба-
листите и на алтерголбалистите има както 
много общи черти, така и доста различия. 

Често антиглобализма и алтерглобали-
зма не се разпознават правилно. Това са 
две различни движения, различни по своя 
характер. Антиглобалистите отричат гло-
бализацията, глобалния световен път на 
развитие, въпреки че през последните го-
дини повечето от антиглобалистите отри-
чат по-скоро само някои аспекти на глоба-
лизацията, което ги оприличава повече на 
алтерглобалисти. Алтерглобалистите, от 
друга страна често, се бъркат с антиглоба-
листи, с оглед на по-голямата известност 
на последните. В много големи събития 
и протести антиглобалистите и алтергло-
балистите напоследък се обединяват под 
единни лозунги. И все пак, между двете 
движения съществуват сериозни различия 
по отношиние на техните стратегически 
цели: антиглобалистите са с по-изолацио-
нистки и консервативни позиции, докато 
алтерглобалистите се основават на класи-
ческа социална платформа. Изявленията 
на антиглобалистите често имат краен ха-
рактер, близо до екстремизма. Алтергло-
балистите пропагандират използването на 
по-меки форми на борба, свързани с неу-
трализирането на най-негативните после-
дици от глобализацията, с изявления сре-
щу пагубното влияние върху околната сре-
да, влошаване на качеството на живот на 
отделни прослойки от населението, загу-
бата на културни ценности, облик и идент-
чност, присъщи на определени етнически 
групи. За разлика от антиглобалистите, 
които не приемат никакви компромиси в 
противопоставянето на процесите на гло-
бализация, алтерглобалистите признават 
нейната неизбежност, като призовават 
своите последователи да търсят начини 
да се направи глобализиращия свят по-до-
бър и по-приемлив за живота на предста-
вителите на различни страни, социални 
групи и народи.

Антиглобалистите често биват срав-
нявани с лудитите1 на индустриалната ре-
волюция (възникна дори терминът „неолу-

Лудитите са социално движение от ХІХ век на 
английските производители на текстил, които 
протестират, често унищожавайки механизирани 
тъкачни станове, обявявайки се срещу промените, 
предизвикани от промишлената революция. 
Лудитите смятат, че тези промени ги оставят без 
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дити”, който предполага безкомпромисно 
настроени антиглобалисти, търсещи, на-
пример, унищожаване на интернет). Такова 
сравнение дава ясна представа как се оце-
няват перспективите на антиглобализма в 
нашата съвременност, както и възможни-
те резултати от действията на антиглоба-
листите. Разбираемо е, че резултатите от 
техните действия ще бъдат толкова крат-
котрайни, колкото и последиците от уни-
щоженото производствено оборудване от 
лудитите през XVIII-XIX век. Както техните 
действия не само, че не спряха, но дори 
не забавиха индустриалната революция, 
така и изявленията на антиглобалистите 
няма да доведат до промяна на посоката 
на глобализиращия се свят.

Алтерглобалистите за разлика от ан-
тиглобалистите намират своето призвание 
в участие в социално значими събития с 
действия и акции, които имат конструкти-
вен характер. Те се ориентират в организи-
рането на социални форуми, конференции, 
посветени на опазването на околната среда, 
към въпросите, засягащи младежта и други 
актуални аспекти на съвременния живот.

Повечето страни в съвременните гло-
бални условия все повече навлизат в със-
тояние на конвергенция с водещите иконо-
мики в света. В крайна сметка, от състоя-
нието на световната икономика като цяло 
зависи както икономическото благосъстоя-
ние на отделните национални икономики и 
на страната ни в частност, така и на съюз-
ните, както и перспективите за тяхното и 
световното развитие. При тези обстоятел-
ства за страната ни ще е най-приемливо 
търсенето на алтернативни форми на 
участие в съвременните глобализационни 
процеси. Това ще редуцира потенциални-
те отрицателни икономически, културни и 
социални въздействия, причинени от гло-
бализацията, като едновременно с това 
се направи опит да се използват положи-
телните аспекти с по-интензивно участие 
в международните икономически процеси.

Антиглобализмът и алтерглобали-
змът възникват в отговор на негативното 
въздействие на глобализацията, изгра-
дени върху основата на принципа „свой 
– чужд”, който стана присъщ на постмо-
дерното общество. Действително, цялата 
идеология на тези движения се фокусира 
върху контрастиращите концепции на гло-

бализма.
Разбирането на същността на алтер-

глобалисткото движение следва да бъде 
свързано с анализа на различни поли-
тико-икономически и социални явления на 
съвременния живот и с движението на ан-
тиглобалистите. Релацията антиглобали-
зъм – алтерглобализъм следва да се въз-
приема като база и надстройката, в които 
алтерглобализмът е теоретичната над-
стройка, чиято същност израства над ба-
зата на практическото съдържание на ан-
тиглобализма. Днес под алтерглобализъм 
следва да се разбира голямата съвкупност 
от идеологически движения, застъпващи 
тезата за алтернативната глобализация, 
без да я отричат, като се основават на на-
учни концепции за алтернативните проме-
ни в съвременното общество. Съвремен-
ното движение на антиглобалистите в тази 
ситуация следва да се възприема по-ско-
ро от гледна точка на крайната позиция по 
световните въпроси, често с екстремистки 
уклони и ориентация, в основата на които 
стои политика, изградена на основата на 
радикализма.

В резултат на съвременните проме-
ни в света, алтерглобализма се определя 
като „кризисен” тип политическо съзнание, 
изразяващо интересите на обществените 
сили, които се стремят към основна про-
мяна в съществуващия Нов социален ред. 
Политическият и идеологически израз 
на тези стремежи е своеобразна смеси-
ца от понякога диаметрално противопо-
ложни ценностни системи, в съчетание 
с практическите принципи на анархизма, 
национализма и екстремизма. Система-
та от ценности на алтерглобалистите е 
изградена по-скоро върху борбата срещу 
социалната несправедливост, причинена 
от развитието на съвременните иконо-
мически отношения и като следствие от 
разпространението на глобализацията по 
целия свят. Алтерглобалистките движения 
се фокусират главно върху борбата срещу 
несправедливостта и търсенето на алтер-
нативни форми на глобализацията, върху 
по-добрата глобализация.

работа и променят начина им на живот. Движението 
е кръстено на генерал Нед Лъд или крал Лъд, 
митична фигура, която, като Робин Худ се е смятало, 
че живее в Шеруудската гора.
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Трябва ясно да се разбере, че е не-
възможно да се спре процесът на глоба-
лизация. Това не е възможно, тъй като е 
невъзможно да се обърне съвременното 
развитие на света, техниката, технология-
та, откритията, изобретенията, прогреса. В 
това е цялата сложност на днешния свят. 
Но глобализацията може да бъде проме-
нена. Затова евразийците трябва да бъдат 
не антиглобалисти, а алтерглобалисти. 
Ако едият път е ретрограден, другият е 
ориентиран към бъдещето. Необходимо 
е да се помисли за глобализацията не 
само като за неизбежен процес, като за 
„неизбежното зло”, а като за инструмент 
и възможност в ръцете на националните 
държави, загрижени за своето бъдеще и 
за бъдещето на своя народ и нация. Ос-
новната промяна може да настъпи когато 
се намери алтернатива на пътя, по който 
се осъществява съвременната глобализа-
ция. Сега тя се извършва в рамките на ед-
нополюсния модел, като се провежда под 
знамето на неолиберализма. Пътят след-
ва да се промени с многополюсен модел, с 
равенство, социална справедливост и об-
ръщане към традиционните общочовешки 
ценности и морал. Страните от ЦИЕ, БРИК 

и ШОС могат да бъдат авангарда на това 
възраждане и да се използват за излъчва-
не на тази нова ориентация в световната 
политика. Такава нова ориентация на гло-
балната карта е не само в рамките на ре-
формата на Съвета за сигурност на ООН 
или на новия ред по отношение на квотите 
в МВФ, а е напълно различен подход към 
създаването на стабилни международни 
отношения в новия глобален свят.

Противно на мита, класическите ев-
разийци не са непримирими противници 
на глобализацията, но те също трудно 
възприемат пазарния фундаментали-
зъм и материализъм, въз основа на кои-
то започна съвременната глобализация. 
“Глобализацията сама по себе си е нито 
добра, нито лоша. Тя има силата да доне-
се огромно добро… За по-голямата част 
от света обаче тя не донесе равностой-
ни предимства. За повечето страни тя е 
сравнима с абсолютна катастрофа.” [1]. 
По-голамята част от евразийците днес 
виждат „по-добрата глобализация”, като 
постепенен процес на обединение на све-
та въз основа на християнските ценности, 
при запазване на националната идентич-
ност на всеки от народите.

1. Galbrayt, D. K., Patuvane prez ikonomicheskoto vreme. Sofiya: IK „Damyan Yakov”, S., 1999
2. Stiglits, Dzh. Globalizatsiyata i nedovolnite ot neya, UI „Stopanstvo”, izd. na UNSS, S., 2003
3. Stiglits, Dzh., Tsenata na neravenstvoto, IK „Iztok-zapad”, S., 2014
4. Friydman M., Svobodata na izbora – IK „D. Yakov”, S., 1997
5. Chomski, N., Okupiray, izd. Trud, S., 2013
6. Coetzee, J. K., J. Graaff, F. Hendricks, G. Wood (eds). Development: Theory, Policy and Practice. Cape Town: 
Oxford Univ. Press, 2001
7. Ohmae K. The Bordless World – Power and the Strategy in the Interlinked Economy. Fontana, 1990
8. Perrot E. Penser la mondialisation // Recherches de science religieuse. P., 1998
9. Steger, Manfred, James Goodman, Erin K Wilson, Justice Globalism: Ideology, Crises, Policy, London, 2013
10. http://www.attak.com - sayt na obshtestveno-politicheskata organizatsiya „ATTAK”
11. http://www.greenparty.com - sayt na Zelenata partiya na Velikobritaniya i Uels
12. http://www.gruene.de/cms/default/rubrik/0/3.htm - sayt na Zelenata partiya na Germaniya
13. // http://www.igso.ru/viewpage.php?page_id=4 - sayt na Instituta za globalizatsiya i sotsialni dvizheniya
14. http://www.pga.com – sayt na obshtestveno-politicheskata organizatsiya „Peoples of Global Action”
15. http://www.tni.org/ - sayt na Instituta za globalizatsiya i sotsialni dvizheniya
16. http://www.wsws.com
17. http://www.imf.org/external/russian/ar/2007/pdf/ar07_rus.pdf - sayt na Mezhdunarodniya valuten fond
18. http://www.wto - sayt na Svetovnata targovska organizatsiya
[1] Stiglits, Dzh. Globalizatsiyata i nedovolnite ot neya, s. 22-23
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Ролята на гражданско-военните 
отношения в съвременната среда  

на сигурност

Подполковник д-р Милен Кисьов

Резюме: Целта на настоящия доклад е да се представи връзката между геополитическата 
значимост на средата на сигурност и динамичното развитие на гражданско-военните 
отношения (ГВО). Разглеждайки състоянието, в което се намира средата, се оценяват 
новите аспекти за сигурността и се показва изключително важната роля на ефективните 
политически, социални, културни и икономически взаимоотношения между отделните 
субекти от международната система и тяхното значение за сигурността. В доклада се търсят 
отговори на въпросите: Как тези отношения ще засилят или отслабят сигурността, какво 
влияние ще окажат – положително или отрицателно? Каква е в действителност ролята им за 
гарантирането на сигурността?
Ключови думи: роля, предизвикателства, развитие, сътрудничество, отношение, сигурност

The Role of Civil-Military Relations in the Contemporary Security 
Environment

Abstract: The aim of this report is to present the relationship between the geopolitical importance 
of the security environment and the dynamic development of Civil-Military Relations (CMR). 
Considering the state in which the center is located, are estimated new aspects of security and 
showed the crucial role of effective political, social, cultural and economic relations between actors 
in the international system and their importance to security. The report addresses the question: How 
do these relations will strengthen or weaken security about the impact - positive or negative? What 
is actually their role in ensuring and guarantee security?
Key words: role, challenges, development, cooperation, relation, security

З 
а постигането на дълготрайно 
разрешаване на възникнали въ-
трешни или международни кон-

фликти, застрашаващи международния 
мир и стабилност, поддържането на 
ефективни гражданско-военни отноше-
ния от особена важност поради факта, 
че те са един от основните движещи 
фактори в международните отноше-
ния, изпълняващи функцията на ре-
гулатор и механизъм, налагащ между-
народни норми под флага на опреде-
лените организации.

Световната общественост винаги е 
проявявала особена чувствителност към 
въпросите на армията и мястото на во-
енните в обществения и политически жи-
вот. Това особено чувство заема място и 
отражение при определянето на ролята 
и мястото на военните в съвременните 
условия на средата на сигурност. Въвеж-
дането на демократичните принципи и 
тяхното постепенно усвояване гарантира 
успехът провеждането и поддържането на 
тези отношения. Съчетаването им с нови 
и признати практики за поддържането им 



134

преминава през продължителен и сложен 
процес, при който не трябва да се допус-
ка загубата на взаимоотношенията между 
общество и военните. 

Краят на миналия и началото на на-
стоящия век се характеризира с цялостно 
преструктуриране на международните по-
литически и икономически отношения. Това 
поражда нови позитивни възможности за 
развитие, но от се появяват и нови предиз-
викателства и рискове. Съществуват тен-
денции към преразпределяне на света на 
сфери на влияние, оформят се нови мощ-
ни политически и икономически региони и 
такива с нестабилна политико-социална и 
военностратегическа среда с ниско ниво 
на икономическо развитие и високо ниво 
на рискове и заплахи. Досегашните риско-
ве и потенциални заплахи се активизират 
до степен и във форма, неприемлива за 
водещите държави, организации и съюзи.

Свидетели сме на значителни проме-
ни в свят, в който някои от основните на-
соки за развитие и стабилизация на сре-
дата на сигурност преминават през борба 
за влияние. Вчерашният противник се е 
трансформирал, а днешният е многолик 
и се стреми да използва липсата на ста-
билност. Военните сблъсъци и конфликти 
днес са породени от културни и религиоз-
ни различия, от разширяващата се про-
паст между богати и бедни, между силни 
и слаби, което представлява подходяща 
среда за терористични действия и атаки. 
Тези военни сблъсъци не приличат на ни-
кои от предишните, няма окопи, предни ли-
нии, големи армии и сигурна защита.

Новите глобални предизвикателства 
и заплахи за развитието на човечеството, 
на които трябва да се обърне особено вни-
мание, са:

- криза в мирогледа и моралните цен-
ности, включително растяща нетърпимост 
към инакомислещите и различните;

- политическа нестабилност в големи 
региони на света;

- икономическа и финансова неста-
билност;

- заплаха от технологично самоубий-
ство на човечеството;

- демографски и миграционни предиз-
викателства;

- природни катаклизми и бедствия;
- „хибридни“ заплахи – преплитане на 

интереси и взаимодействие между крими-
нални, политически и други организации, 
на основата на взаимна изгода без оглед 
на ценности.

Сериозен проблем за международна-
та сигурност са страните със слаба дър-
жавност, които не са способни да гаранти-
рат сигурността, правата и свободите на 
своите граждани, да управляват общест-
вените отношения и да изпълняват между-
народните си задължения.

Тези предизвикателства влияят по-
ложително или отрицателно на всички ви-
дове отношения, като се започне от лич-
ностните, обществените, съюзните, регио-
налните и се стигне международните. 

Но трябва да се отбележи фактът, че  
съвсем друга е палитрата на средствата и 
начините за обезпечаване на всеобщата, 
интернационалната международна сигур-
ност като противовес на конфронтацията 
и погазването на общоприети норми и за-
кони. Поначало тези средства и начини се 
търсят не на национално, а на междуна-
родно равнище:

l Съгласуване на интересите чрез 
равноправни преговори;

l Разумни и взаимноизгодни компро-
миси;

l Развитие на сътрудничеството на 
всички нива;

l Отказване от употреба на сила при 
международни спорове;

l Създаване международни меха-
низми против нарушаване принципите и 
нормите на международното право и спра-
ведливостта;

l Изграждане на системи за колектив-
на сигурност и отбранителни съюзи;

l Регулиране и намаляване на въоръ-
женията и т.н.

В каквато и форма да се прояви кон-
фронтацията, тя винаги подкопава общата 
сигурност. За постигането на такава сигур-
ност националните усилия не са достатъч-
ни. Нужни са съгласувани усилия на всички 
участници в международното общуване. 
За разлика от националната сигурност, за 
която, при определени условия, централно 
място заемат националните отбранителни 
военни потенциали, всеобщата междуна-
родна сигурност изисква преди всичко оп-
ределено състояние на цялата система на 
международни отношения.
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При тези условия, нуждата от сигур-
ност вече представлява много повече от 
защита на територията и суверенитета на 
дадена държава. Икономическата сигур-
ност, сигурността на малки групи и отдел-
ния индивид стават все по-важни и дори 
могат да са водещ аспект на сигурността. 

Натрупаният досега исторически опит 
показва, че в миналото подобни сложни 
конфликти са разрешавани по три начи-
на. Първо, чрез преговори между стра-
ните в конфликта и постигане на множе-
ство компромиси, които да са приемливи 
и неспорни за участниците в конфликта. 
Вторият способ е посредством мощното 
въздействие на външни сили, които да 
съдействат или да наложат намиране на 
общи и приемливи решения, провеждане 
на преговорен процес и подписване на 
мирно споразумение за прекратяване на 
конфликта или решение за прекратяване 
на огъня. Трето, чрез употреба на сила и 
търсене на категорично военно присъст-
вие и въздействие.

От друга страна трябва да се има 
предвид, че фокусът и целите на реалното 
осъществяване на гражданско-военните 
отношения и дейности е насочен към из-
граждане, развитие и прилагане на спо-
собности за осъществяването и изпълне-
нието им.

Приносът на ГВО е в балансирането и 
в стабилизиране на междудържавните от-
ношения и прилагането на международно 
признанитите принципи. Тези отношения 
засягат законите на страната, общи ху-
манни ценности; уважение към културата; 
общи цели на взаимодействието, споделя-
нето на отговорности, сцеплението между 
военната и гражданската сфера на отно-
шения и най-вече - консенсус при вземане 
на решенията. Тези отношения дават ос-
новата за добър гражданско-военен диа-
лог по всички основни проблеми, свързани 
със сигурността и предполагащи взаимо-
действие. Те могат и трябва да отговорят 
на очакванията за колективната сигурност 
и отбраната като стратегически приорите-
ти, по които политиците и обществото да 
бъдат единни, да действат ефективно и 
национално отговорно. Днешните реално-
сти ни изправят пред необходимостта от 
преосмисляне и адаптиране на визията за 
колективната сигурност с цел гарантира-

нето на  свободна, мирна и единна Европа. 
Тези отношения са платформата за 

споделяне, за провеждане на диалог, за 
сътрудничество и взаимопомощ, като се 
избягва явон противопоставяне, негативни 
реакции и незачитане на международните 
закони и правила.

Според Велизар Шаламанов, бивш 
заместник-министър на отбраната, „тези 
отношения са начин на мислене, когато 
се комуникира с много партньори, когато 
няма откъде да получиш директива, когато 
трябва да отстояват позиция, но в сърев-
нование с други интереси – не само тези 
на отбраната, но и интересите на граждан-
ското общество – образование, здравео-
пазване, социални дейности и т.н.“ [5]

Затова гражданско-военните отноше-
ния и дейности трябва да бъдат разглеж-
дани като комплексен механизъм, провеж-
дан от всички отговорни ръководни органи 
и граждански организация, имащ своето 
значение за запазване на защитеността 
на обществените, икономическите и поли-
тическите интереси и институции на стра-
ната от заплахи, произхождащи от други 
субекти. Те работят:

1. В условията на сложни извънредни 
ситуации – подкрепа на изпълнението на 
определени планове, сценарии и възста-
новяване на вътрешен ред и законност.

2. За подпомагането на участие на 
военни сили и специалисти в мисии и 
операции извън страната – изпълнение 
на общоприет план за разрешаване на 
криза, възстановяване на ред и сигур-
ност и в крайна сметка – трайно разре-
шаване на проблеми, конфликти и пре-
венция на натрупване на нови в областта 
на сигурността.

За комплексното използване на ин-
струментариума на гражданско- военните 
отношения и дейности, трябва постоянно 
да се изучават и анализират в тяхната 
цялост общите и конкретните взаимоот-
ношения, взаимовръзки и тенденции, за 
да се развиват нови възможности на ком-
плексно постигане на взаимноприемливи 
решения без реална военна намеса или 
въздействие. Това, може би ще доведе до 
изграждане и развиване, основани на тео-
рии и вече познати модели, на тези отно-
шения, до нови концепции и основни ръ-
ководни документи, стратегии и доктрини 
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в областта на гражданско-военните дей-
ности и по-специално на принципите за 
тяхното планиране, организиране и про-
веждане.

Но все пак, поддържането и предос-
тавянето на актуални знания за съвремен-
ното състояние на гражданско-военните 
отношения и дейности ще спомогне да се 
формулират тенденциите за тяхното разви-
тие в интерес на и за целите на сигурността, 
взаимодействието между организации и 
участници в обществено-политическите 
процеси и при използване на въоръжените 
сили. Успешното изграждане и развитие на 
подходящи гражданско-военни отноше-
ния ще гарантира устойчива сигурност 
в държавата, а осъществяването на под-
ходящи гражданско-военни дейности ще 
подпомогне по-бързото преодоляване на 
проблеми в различни области.

Така че ролята на тези отношения е 
да създават поддържат, гарантират, раз-
виват, да преодоляват проблемите стъпка 
по стъпка и осъществяват всички насоче-
ни към тях задължителни отговорности по 
поддържането на ясен, открит и ползот-
ворен диалог. Този диалог може и трябва 
да бъде осъществяван постоянно, да е 
адекватен и конкурентоспособен в съвре-
менните условия, да е съобразен със спо-
собностите на военния фактор и с новите 
геополитически реалности. Сега, повече 
от всякога, е нужна адекватна оценка на 
събитията и процесите, довели до тежки 
противопоставяния и опустошителни въ-
оръжени конфликти с катастрофални по-
следици за човечеството в миналото. 

Научените ценни уроци и постигнатия 
съществен напредък във всички области 
на обществено-политическия живот водят 
неминуемо до промени, които трябва да 
се преодолеят и предизвикателства, които 
трябва да се приемат адекватно, защото 
кризите са глобални и са отвъд нашите гра-
ници. Свидетели сме на нестихващи кон-
фликти, нарастващ екстремизъм, расизъм, 
радикализация, дискриминация, религиоз-
на и етническа нетолерантност. Ценности-
те на Обединена Европа са поставени под 
въпрос от популистки и националистически 
партии, които използват страха на хората 
от извънредната нестабилност. 

В едно от изявленията си президен-
тът на Република България Росен Плев-

нелиев посочва, че ние „..не можем да си 
позволим да чакаме, да отлагаме или да 
прехвърляме проблемите на следващото 
поколение. Историята ни учи, че когато 
е трудно и тежко, трябва да се носи от-
говорност, трябва да се взимат решения. 
Познала разрухата на безброй войни и 
конфликти, след Втората световна война, 
Европа избра пътя на сътрудничеството 
между народите. Заклети врагове се пре-
върнаха в съюзници и приятели в името 
на мирното развитие на Стария конти-
нент. Резултатите, които постигнахме, са 
впечатляващи и уникални. Днес Евро-
па трябва да намери адекватен отговор 
на рекордния брой кризи и извънредна 
нестабилност, на които сме свидетели.  
Имаме необходимите инструменти, не-
обходима е воля, необходим е кураж за 
действие.“ [6]

Историческият опит на световните 
отношения показва, че насилственото 
ощастливяване на страни и народи не е 
възможно. Надеждността на основаваща-
та се на силата сигурност никога не може 
да бъде по-голяма от надеждността на 
самата сила.

Това съвсем не означава, че общата 
сигурност изисква напълно да се отхвърли 
в международното общуване значението 
на силата като средство за постигане на си-
гурност и гаранция на сигурността. Силата 
може да играе и наистина играе определе-
на роля, но тя винаги трябва да остава под-
чинена на международното право и между-
народния ред. Може да бъде средство на 
общността против нарушителите и агресо-
рите. Така е решен този проблем и в Устава 
на Организацията на обединените нации.

По същия начин следва да се преце-
няват и нуждите да се поддържат нацио-
нални сили и средства, с цел да се защита-
ва сигурността на всяка отделна страна в 
случай, че все пак възникне външна опас-
ност. Колкото и голяма да е способността 
на международната общност да пресече 
актове на агресивно посегателство върху 
справедливи национални интереси на все-
ки свой член, колкото надеждни и ефектив-
ни да са средствата, с които тя разполага, 
не отпада необходимостта от национални-
те средства и усилия за обезпечаване на 
сигурността, в това число и като се под-
държат съответни въоръжени сили. 
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Трите равнища на сигурността, общо-
то и националното, индивидуалното и ко-
лективното при поддържането и зашитата 
на сигурността в никакъв случай не се из-
ключват взаимно. Те не са алтернативни и 
действието им изисква те да се съчетават. 
Не е възможно да се постигне надеждна 
сигурност, като се разчита само на защита 
от международната общност, както и за-
щитата със собствени средства не би била 
достатъчно надеждна, без подкрепата на 
общността. Основанията са няколко:

- Националните сили за защита на 
националната сигурност на всяка страна 
винаги остават потребни за своевременна 
отбранителна реакция, докато се задей-
стват механизмите на съюзите и междуна-
родната общност;

- Запазването на възможността да се 
защити собствената сигурност с нацио-
нални средства представлява една от въз-
можните гаранции в случай, че системите 
за колективна защита се окажат недоста-
тъчно ефективни uлu не се задействат;

- Поддържането на достатъчни нацио-
нални сили за обезпечаване на външна 
сигурност винаги е потребно, за да може 
в необходимите срокове да се окаже прак-
тическа подкрепа на общи международни 
действия в случай на нужда;

- В случай, че бъдат предприети ко-
лективни мерки против нарушители на 
международното право, закони и конвен-
ции, националните действия винаги ос-
тават необходим интегрален елемент от 
тези мерки.

Обаче националните сили и средства 
трябва да имат отбранителен характер на 
тяхната организация, състав, въоръжения, 
стратегия и доктрина. Нужно е поддържа-
нето им да не превишава потребностите 
на разумната достатъчност, а изпълнение-
то на първите две от горните условия да 
се осъществява в обстановка на откритост 
и прозрачност, позволяващи взаимен кон-
трол, за да не се подкопава доверието и за 
да се изключат опасни изненади.

Нарушаването на естествената, нор-
малната връзка между всеобщата, интер-
националната сигурност и националната 
външна сигурност е възможно не само в 
направление към преувеличаване значе-
нието на националната сигурност и про-
тивопоставянето ù на общата сшурност. 

Възможен е и обратният вариант - да се 
преувеличат значението и възможностите 
на общата сигурност и условията на ней-
ната среда за сметка на възможностите и 
средствата на отделните страни.

Средата на сигурност включва освен 
всички казано по-горе и взаимоотношени-
ята между отделните индивиди, държави-
те, различни групи и организации на над-
държавно ниво. Ключово влияние върху 
формирането на международната среда 
на сигурност и особено върху отношения-
та оказват асиметричните и другите риско-
ве и заплахи, регионалната нестабилност 
и неразрешените конфликти, организи-
раната престъпност, нелегалния трафик, 
енергийните, екологичните и здравните 
проблеми. В тази среда, гражданите и со-
циалните групи реализират своите цели, 
като спазват определени правила. Зато-
ва посочената среда е средище на поли-
тически, икономически, социални и други 
отношения, формирани на основата на 
значими интереси на различните групи 
и държави. Тя е израз на регулацията на 
дейността на органите на властта и на об-
ществените организации. Тази среда поз-
волява на гражданите да се обединяват на 
основа общи интереси за постигането на 
съответните цели. 

Преодоляването и справянето със 
съществуващите рискове и заплахи може 
да се реализира не чрез изолация, а чрез 
сътрудничество и интеграция. Оттук е и 
значението за сигурността на европейска-
та и евро-атлантическата интеграция, на 
общите усилия на демократичната общ-
ност за противодействие на рисковете и 
заплахите, за превенция и своевременно-
то реагиране при възникване на кризи и в 
следконфликтно възстановяване.

Анализите на променената среда на 
сигурност налага адаптиране и преосмис-
ляне на ролята и значението на военния 
фактор и оставането му като основен га-
рант на сигурността на националната дър-
жава на настоящия етап. Военното учас-
тие в общата система за сигурност излиза 
от рамките на традиционната национална 
и съюзна отбрана и се пренасочва към 
предотвратяване на конфликти, управле-
нието на кризи, следконфликтно възста-
новяване, налагане и поддържане на мир, 
както и хуманитарна помощ.
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Няма съмнение, че гражданско-во-
енните отношения имат важна роля в 
съвременния свят, голямо значение за 
сигурността и че доразвиват в положи-
телна насока международните отноше-
ния. Държавата във всяка аботеща де-
мократимна система черпи силата си 
от народа, на който служи, а във военно 
отношение това означава човешка сила, 
пари за пъддръжка на силите и най-ве-

че – политическа легитимност. Тази ва-
зима обвързаност не води автоматечно 
до добри и ефективни отношения. Об-
ществото, партиите, правителствата и 
въоръжените сили трябва да полагат ед-
новременни и целенасочени усилия за 
създаването, развитието и поддържане-
то на отгонорности, баланси и адекватни 
отговори на съвременните предизвика-
телства.
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Езиковата картина на света като 
лингвистичен и културологичен 

проблем в преподаването  
на български език на чужденци

Доцент д-р Дочка Гешева

Резюме: В доклада се разглеждат езиковите и културните бариери при обучението по 
български език на чужденци като резултат от различията в културната и езиковата картина 
на света за носителите на различни езици. Подчертава се ролята на езика като част от 
културата, която от своя страна пряко влияе върху възприемането на чуждата култура и 
характера на междуезиковата и междукултурната комуникация. На базата на сравнителен 
анализ на редица културни елементи в езиковата картина на света на представители от 
различни страни са направени изводи за трудностите и проблемите в преподаването на 
български език на чужденци, както и редица практически изводи и препоръки, имащи за цел 
подобряването на междукултурната комуникация като залог за ефективна междуезикова 
комуникация.
Ключови думи: език, култура, комуникация, обучение, български език

Language View of  the World as a Linguistic and Cultural Problem 
in Teaching Bulgarian as a Foreign Language

Associate Professor Dochka Gesheva, PhD

Abstract: The study focuses on linguistic and cultural barriers in teaching Bulgarian as a foreign 
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П 
онятието „езикова картина на 
света“ се базира на понятието 
„картина на света“, зародило се 

в социологията и паралелно във физика-
та в края на XIX и началото на XX век и 
доразвито след това във философията от 
Л. Витгенщайн и М. Хайдегер.1 В предста-

вите ни днес картината на света е синтез 
от знания за този свят, когнитивна основа 
на мирогледа, споделен от определена со-
циална група в дадена историческа епоха. 
Ето защо картината на света може да се 
определи като „дълбочинна структура“, 
пораждаща многочислени „повърхностни 
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структури“ във вид на едни или други про-
яви на културата.2

Индивидуалната картина на света за 
всеки субект се формира в контекста на 
картината на света на дадена социокул-
турна група. Като система от нагласи и 
емоционални оценки за възприемане на 
света, тя зависи от взаимоотношенията 
на човека със света във всички ракурси: 
онтологичен, познавателен, ценностен и 
деятелен (философска картина на света); 
обобщава религиозния опит на хората (ре-
лигиозна картина на света); показва ця-
лостната система от представи за общите 
свойства и закономерности на действи-
телността, построена в резултат на обоб-
щението и синтеза на фундаменталните 
научни понятия и принципи, а така също 
на методологията за получаване на науч-
ни знания (научна картина на света).3

Картината на света намира своето от-
ражение в човешкия език, което дава осно-
вание на В. Хумболдт да твърди, че езикът 
е „промеждутъчен свят“ между хората и 
обкръжаващия ги обективен свят, опреде-
лящ техния мироглед.4

Взаимовръзката между езиците и кул-
турата и необходимостта от тяхното па-
ралелно изучаване не предизвиква днес 
никакво съмнение. Но тук веднага трябва 
да подчертаем много важна методологич-
на особеност. Тя се изразява в това, че 
съществените различия на езика и още 
повече на културата се разкриват само 
при съпоставянето, при сравнителното 
изучаване на езиците и на културите. При 
това езиковите различия, предизвикващи 
езиковата бариера са очевидни в самото 
начало на пребиваването в чужда страна. 
Културните бариери се проявяват едва 
тогава, когато произтече сблъсък (или 
просто съпоставка) на родната култура с 
чуждата, различната. В най-добрия слу-
чай това ще предизвика удивление, нераз-
биране на чуждата култура. Но понякога 
чувството е неприятно, шокиращо и може 
да предизвика културен шок. Всеки човек в 
рамките на собствената си култура си съз-
дава стабилна картина за света, за начина 
на живот, свой манталитет като единстве-
но възможен, единствено приемлив и пра-
вилен. И едва когато излезе извън рамките 
на своята култура и се сблъска с различни, 
чужди на неговия мироглед и светоусеща-

не прояви, започва да разбира специфи-
ката на собствена си култура, на своето 
обществено съзнание, може да види раз-
личието или конфликта на културите. В 
този смисъл културните бариери са много 
по-неприятни и опасни, отколкото езикови-
те. Езиковите грешки и трудности се при-
емат по-лесно и толерантно, изхождайки 
от общото правило, че е много трудно да 
се учат чужди езици, но културните греш-
ки не се възприемат и извиняват лесно и 
предизвикват винаги отрицателни реак-
ции. И ако за езиковите грешки има реше-
ние, има написани учебници по грамати-
ка, справочници, разговорници, речници, 
то за културните грешки няма сборници с 
разписани правила, нито граматика на кул-
турата или речници на културата. Разбира 
се, има учебни пособия и помагала, наре-
чени „етикет“, но това все пак е в рамки-
те на езиковите изразни средства. Всички 
тънкости и цялата дълбочина на пробле-
мите на междуезиковата и междукултурна 
комуникация стават особено очевидни и 
осъзнаваеми при съпоставянето на чужди-
те езици с родните и чуждата култура със 
своята, познатата, привичната. Веднага се 
налага изводът, че много от проблемите 
могат да бъдат предвидени, отстранени и 
решени, ако преподавателят по съответ-
ния език владее езика на обучаемите и ако 
чуждестранните обучаеми поне малко би-
ваха подготвени в страноведчески и кул-
турологичен аспект, преди да пристигнат 
в чуждата страна за обучение. Реалната 
ситуация обаче е друга и на преподава-
телите по български език като чужд им се 
налага сами да изучават историята, езика, 
културата и други национални особености 
на обучаемите, за да решават проблемите 
в процеса на преподаването. Носителите 
на езика, не владеещи чужди езици, обик-
новено не виждат нито конфликта на кул-
турите, нито на езиците. 

Според културолозите значението на 
езика за културата може да се представи 
чрез следните определения и функции:

1. Езикът е огледало на културата, в 
което се отразява не само околната дейст-
вителност, но и манталитета на носители-
те на езика, техния национален характер, 
ценностна система, представите за света.

2. Езикът е трезор, съкровищница на 
знанията, уменията, материалните и ду-
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ховните ценности, натрупани от един или 
друг народ, запазени в тяхната езикова 
система - във фолклора, книгите, в устната 
и писмената реч.

3. Езикът е носител на културата, тъй 
като с негова помощ тя се предава от поко-
ление на поколение.

4. Езикът облекчава адаптацията на 
човека към обкръжаващата го среда и поз-
волява да бъдат идентифицирани и класи-
фицирани обектите от действителността, 
като по този начин систематизират сведе-
нията за света.

5. Езикът способства организацията и 
координацията на човешката дейност.

6. Езикът е инструмент на културата, 
формиращ личността и именно чрез езика 
човек възприема манталитета, традиции-
те и обичаите на своя народ, както и кул-
турния образ на света.5

Многочислените примери от прак-
тическото взаимодействие на културите 
показват, че в процеса на междукултур-
ната комуникация изначално е заложен 
конфликтен потенциал. При сблъсъка на 
разнообразните етнокултурни интереси и 
различия хората са принудени да търсят 
пътища за по-пълното и адекватно раз-
биране помежду си. За тази цел се нала-
га преразглеждане и преосмисляне на 
някои ценности от собствената култура. 
Реакциите на културните особености на 
партньорите се проявяват в достатъчно 
широк диапазон - от пасивно неприемане 
ценностите на другите културни прояви до 
активно противодействие. Тук според спе-
циалистите се проявяват различни по про-
изход бариери:

- поради допускане на сходство (хора-
та си мислят, че всички са еднакви); 

- поради езикови различия (хората 
смятат, че думите и изразите имат само 
това значение, което те биха искали да из-
разят); 

- погрешна интерпретация на невер-
балните действия;

- поради влиянието на стереотипите и 
предразсъдъците; 

- несъзнателен стремеж да се дават 
оценки на всички непознати културни яв-
ления;

- тревога и напрежение поради неоп-
ределеност в поведението на партньорите 
по време на комуникацията.

С други думи, бариерите са резултат 
от неразбиране и се проявяват при общу-
ване. Неразбирането може да се дължи 
на фонетични, семантични, стилистични, 
логически или социокултурни причини. По 
време на комуникацията тези трудности 
или незнанието на езика в зависимост от 
темперамента могат да предизвикат гняв, 
страх, срам, неприязън, презрение, отвра-
щение. В този смисъл върху реакцията на 
културните различия влияят голямо коли-
чество фактори от психологическо, пси-
хофизиологично, социално и национално 
културно естество.

Необходимо условие за успешна 
междукултурна комуникация е достатъч-
ното ниво на културна грамотност, което 
предполага освен езикови и фонови зна-
ния, разбиране на ценностите, традиции-
те, психологическата и социална идентич-
ност, характерни за дадена култура. Ето 
защо едно от главните условия за реша-
ването на този проблем е формирането на 
културна грамотност.

Според американския културолог 
Е. Хирш главната задача се състои във 
формирането на необходимите навици 
и знания на носителя на определен език 
за адекватна комуникация с носители на 
други езици. За успешно общуване са не-
обходими подробни данни за различните 
културни символи на съответната нацио-
нална култура.6

Културната грамотност дава на човека 
инструменти за познание и комуникация и 
по този начин му позволява да получава и 
предава сложна устна и писмена информа-
ция във времето и пространството. Трябва 
да се има предвид обаче, че културната 
грамотност се състои не само от културно 
специфична информация, но и от инфор-
мация за света като цяло. Културната гра-
мотност е най-динамичният компонент на 
междукултурната компетентност, който из-
исква постоянно попълване и обновяване 
на текущата културна информация.

Компетентността, от своя страна, не 
съществува извън комуникацията. Именно 
в конкретни комуникативни ситуации се из-
явява нивото на езиковата и другите видо-
ве компетентност. Комуникантът не може 
да осъзнае своята некомпетентност в тези 
сфери на общуване, които остават скрити 
от него. В междукултурната комуникация 
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хармонично се съчетават различните ви-
дове компетентност (езикова, културна, 
комуникативна). В зависимост от вида 
на конкретните ситуации на общуване са 
формирани различни нива на междукул-
турна компетентност:

1. Ниво - необходимо за оцеляване.
2. Ниво - достатъчно за проникване в 

чуждата култура.
3. Ниво - пълноценно съществуване в 

новата култура и приемането й.
4. Ниво - пълно реализиране идентич-

ността на езиковата личност. 
Съществуват социокултурни систе-

ми, които структурно и органически са 
обединени от единни ценности, традиции 
и характеристики - например американ-
ската, европейската, африканската, лати-
ноамериканската култури. Те са се обосо-
били най-вече по континентален признак 
и са наречени макрокултури. Вътре в тях 
съществуват както сходства, така и много 
различия, субкултурни специфики. Всяка 
макрокултура не е хогемонна структура, 
защото в нея има множество етнически, 
социални, териториални и други различия, 
отговарящи на различните социални групи 
и етноси. Тези микрокултури носят чертите 
както на макрокултурата, така и особенно-
стите на конкретната група. В зависимост 
от комбинацията на отделни фактори, във 
всяка социокултурна група се формира 
собствена ценностна ориентация, която 
се изразява в специфичното отношение 
към различни явления: напр. към времето, 
пространството, общуването, природата, 
особеностите на отделния индивид и мн. 
др. Така например, в азиатската култура 
като макрокултура се наблюдават много 
общи, обединяващи черти по отношение 
на гореизложените фактори. Те рязко я от-
личават от западните култури като изрази-
тел на манталитета и по-различния начин 
на мислене на азиатеца. В същото време 
са факт и огромни различия между япон-
ската, китайската, тайландската и фили-
пинската култури, например.

Всяка култура има собствено раз-
биране за времето като категория, което 
често се различава от другите култури и е 
израз на спецификата, светогледа и тра-
дициите ù. В западната култура факторът 
време е изключително важен и определя 
целия режим и програма на човека и обще-

ството. Времето точно се измерва и закъс-
нението е недопустимо, или се възприема 
като неуважение и грубост, докато в Латин-
ска Америка и арабските страни, а и в ня-
кои азиатски страни, закъснението изобщо 
не прави впечатление. Дори всеки серио-
зен разговор предполага известна увер-
тюра по незначителни теми, преди да се 
пристъпи към същността на въпроса. Това 
е характерно и за китайската култура, къ-
дето бързането се възприема като нетак-
тично и неуважително. Китайците изобщо 
не обръщат сериозно внимание на часов-
ника, много от тях не използват часовник. 
За народ, който хилядолетия е определял 
своето всекидневие, и живот изобщо, по 
луната и лунния календар, времето е твър-
де относително понятие. Разбира се, съ-
времието изисква и поставя други темпове 
и ритъм на живот и за Китай, но като цяло 
традициите така дълбоко са залегнали в 
бита на хората, че и днес оказват изключи-
телно силно влияние.7

Красноречив е фактът, че в китайския 
език категорията време не съществува във 
вида, познат в индоевропейските езици. 
Това се дължи не само на структурните 
и граматически особености на китайския 
език, но и на начина на мислене на китай-
ците, на манталитета им и на представата 
им за времето. Дори бегла характеристика 
и анализ на езика позволяват да се напра-
вят някои изводи за философската катего-
рия време в разбирането на китайците и 
за мястото и движението на човека в него. 
В китайския език няма минали времена, а 
времето се схваща като един безкраен и 
неограничен процес, в който човек битува. 
Отсъствието на темпорална система, по-
добна на тази в индоевропейските езици, 
освен че е основна характеристика на ки-
тайския език, красноречиво показва и от-
ношението на китайците към категорията 
време и разкрива тяхното разбиране за 
света, битието и собственото им място във 
вселената и природата.8

Глаголите не се изменят по род и чис-
ло, не се спрягат и не се променят по вре-
ме. Времевите значения се предават с по-
мощта на контекста или чрез служебни йе-
роглифи. Например фразата „Той тръгна“ 
се предава с помощта на служебен глагол 
означаващ тук „извършване на действие 
в миналото“, т.е. „той + тръгва + служебен 
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глагол“. Граматическата категория време 
може напълно да отсъства и тогава време-
вата съотнесеност се определя изцяло от 
контекста - например с помощта на наре-
чия и на лексикални средства и маркери от 
типа рано, после, преди, отдавна, вчера, 
и т.н. Това явление се среща достатъчно 
често в езиците на народите от Югоизточ-
на Азия и в други ареали.

По фактора време може да се опре-
дели и възприемането на човешкия жи-
вот и битието като цяло. Културологично-
то отношение към живота може да бъде 
ориентирано към миналото, настоящето 
или бъдещето. Разбира се, всички култу-
ри имат подобна ориентация във време-
то, но при всяка от тях - една обикновено 
преобладава. В културите, ориентирани 
към миналото, основно място имат тради-
циите, тесните семейни и роднински връз-
ки. Членовете на едно семейство могат 
да не се виждат десетилетия без това да 
повлияе на отношенията им и да остават 
все така близки, сякаш живеят заедно - на-
пример, в Китай, въпреки силната семей-
на привързаност, раздялата на роднини 
или родители и деца за 5-7 години също 
не се приема за дълга. Китайците, напри-
мер, възприемат времето като неизчерпа-
ем ресурс, който никога не свършва. Там 
се предполага и извършването на няколко 
действия едновременно, поради това, че 
хората възприемат времето като процес 
и обем. Тези култури имат „полихронно 
време“, т.е. вършат няколко неща по едно 
и също време. Бързането, суетенето, при-
пряността се възприемат от тях крайно 
негативно. Шофьорът на такси може да 
влуди чужденеца, бързащ за самолетен 
полет, и дори няма да направи усилие да 
стигне по-бързо - за него безопасността 
е по-важна от времето. Това е резултат и 
на особения манталитет на китайците, на 
вътрешното им спокойствие и уравнове-
сеност, на дълбоко вкорененото съзнание, 
че нито една дейност не трябва да се вър-
ши бързайки. От друга страна, не винаги 
се спазват предварително определените 
срокове, плановете и уговорките подлежат 
на промяна, дори договорите могат да се 
променят в последния момент. Не става 
въпрос за израз на неуважение, а на съв-
сем различно отношение към времето. За-
това и те почти никога не се ангажират с 

точни срокове или твърди обещания, но от 
друга страна са много организирани в дъл-
госрочна перспектива, акуратни са, много 
добре и точно планират целия процес на 
определена работа. 

На запад точността е задължителна в 
деловото общуване, времето (както своето, 
така и чуждото) е скъпоценен ресурс, който 
не бива и не може да се прахосва. В Европа 
дори има известна „скала“ на възможните 
и допустими закъснения, както при делова 
или професионална, така и при лична и не-
официална среща. Допуска се толеранс от 
5 мин., докато повече от 15 минути закъс-
нение се счита за недопустимо и е израз на 
пренебрежение и несериозност.

Затова и носителите на различни кул-
тури не бива да прилагат своите собстве-
ни мерки за време, защото това води почти 
задължително до стрес и прави комуника-
цията неефективна. Така информацията, 
която имплицитно се съдържа в другата 
времева система и сигналите, които тя из-
лъчва, не могат да бъдат уловени или раз-
познати от носителя на другата култура, 
а пълноценното и успешно общуване не 
може да бъде осъществено.

Всеки човек се нуждае от определено 
пространство около себе си за нормално 
съществуване, което той счита за лично. 
Размерите на това пространство зависят 
от степента на близост с различни хора, от 
приетите в дадена култура форми на общу-
ване, от различните видове дейности и др. 
Това пространство има голямо значение за 
човека не само защото то илюстрира пред-
ставата на определен етнос за разполо-
жението му в пространството, но и защото 
нарушаването на личното пространство се 
възприема в много култури като навлизане 
във вътрешния мир на човека.

Чувството за лично пространство ин-
туитивно определя действията на човек 
при общуване и обикновено не създава 
проблем при общуването на хората от една 
култура. При контакт с представители на 
други култури, обаче, дистанцията при об-
щуване понякога създава проблеми, тъй 
като отношението към пространството е 
специфично за всяка култура и може да 
бъде разбрано погрешно от чужденеца. 
Деликатността се състои в това, че обик-
новено пространството се възприема не 
само с очите, но и с всички останали се-
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тива и нарушаването на задължителната 
за определена култура дистанция води до 
много конфузни положения. Човек още от 
детството си усвоява пространствените 
сигнали и безпогрешно ги определя, докато 
той не може да разпознае и различи тези 
сигнали в друга култура. Отношението към 
пространството се определя по два основ-
ни параметъра - обществено пространство 
и лично пространство. То е обусловено от 
редица исторически, социални, икономиче-
ски, цивилизационни, психологически и др. 
фактори. Тук има значение и спецификата 
на страната на участниците в комуникация-
та. Това се илюстрира и от редица езикови 
факти, както и от много топоними. 

За мировъзприятието на китайците 
говори названието на страната им Чун-
гуо - Средното или Срединното царство. У 
тях е дълбоко вкоренено и от древността 
имплицитно е залегнало схващането, че 
Китай е центърът на света, а всички оста-
нали страни и народи са извън него или в 
периферията.9

За представителите на такава огро-
мна страна и възприятията са други - ха-
рактерни са много по-големи мащаби, 
по-обемно и просторно възприемане на 
чисто физически разстояния, ситуация или 
конкретно място. От друга страна, в резул-
тат на определени исторически причини и 
като представители на традиционна колек-
тивистка култура, за китайците (живели за-
едно на големи групи от хора не само през 
последните 50 години, но и в продължение 
на няколко хилядолетия) близостта между 
индивидите, отсъствието на лично прос-
транство, общия начин на живот е съвсем 
естествено явление. В т.н. индивидуалист-
ки култури, към които принадлежи и наша-
та, личното пространство доминира, кому-
никацията има почти ритуален характер, 
като се приема, че разстоянието между 
събеседниците трябва да не бъде по-мал-
ко от една протегната ръка. Прието е човек 
да има отделно място за живеене (всеки 
член на семейството да има отделна стая) 
и за работа (офис, отделно работно място 
и др.). Затова реакцията на хората на едни 
и същи пространствени сигнали е различ-
на в различните култури. 

Най-общо отношението на човека към 
природата може да бъде обобщено в три 
варианта:

- човекът е ограничен и зависим от 
природата;

- човекът се намира в хармония с при-
родата;

- човекът контролира природата.
В зависимост от тези три варианта на 

отношението към природата реакциите на 
хората варират от израз на свободна воля 
до абсолютно фаталистично възприемане 
на света и битието.

В първия случай доминира фата-
лизмът и събитията се възприемат като 
предопределени и неизбежни. Във втория 
случай не се прави разлика между живота 
на човека и природата. Хората се опитват 
да постигнат хармония с природата, да 
изучат и разбират правилно нейните зако-
ни. Те планират лични и обществени начи-
нания и се стремят да извършват всички 
действия и постъпки в съответствие с при-
родата. Такива са японската и китайската 
култури, където човекът се схваща като 
част от огромния организъм на природата 
и вселената и се стреми да бъде в синхрон 
и съзвучие с тях. 

Тук решаваща роля има и хилядо-
летната традиция, която продължава да 
определя мирогледа и живота и на модер-
ното китайско общество. Третият вариант 
преобладава в индустриалните страни, 
където доминира схващането, че човек 
господства над природата и тя се намира 
в негова власт. Цялостното поведение на 
хората в такива култури се базира на схва-
щането, че всичко е подвластно на човек, 
желанията му могат да се изпълнят, ако 
той положи достатъчно усилия за това. В 
подобни индивидуалистки култури свобо-
дата на избора е поставена над природа-
та, а отговорността за постъпките е лична 
и индивидуална. Превръщането на приро-
дата в подвластна на човека фактически я 
игнорира като фактор в мирогледа и меж-
дукултурното общуване.

За успеха на комуникативния процес 
има значение и подготовката на тези, кои-
то участват в него. В процеса на комуника-
ция важно значение има и информацион-
ният поток, който протича по време на об-
щуването и в голяма степен определя ре-
акциите на хората. Този критерий, заедно с 
упоменатите по-горе, формира и определя 
цялостната културологична картина на по-
ведението на човек в хода на общуването. 
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Движението на информационните потоци 
също разделя културите на два основни 
типа - в зависимост от скоростта, начините 
и възприемането на новата информация - 
на монохронни и полихронни култури. 

Във втория тип култури - полихронни-
те (Китай, Азия, Латинска Америка, Южна 
Европа), се наблюдава висока скорост на 
разпространение на информацията, коя-
то тече по широка неформална информа-
ционна мрежа. При нея посланията не са 
ясно формулирани и често се използват 
скрити послания, които са почти нераз-
бираеми за страничния наблюдател. Тук 
информацията, която е вече позната и ус-
воена, е по-важна от новата, а личните и 
родовите връзки имат голямо значение в 
общуването. В Китай традицията играе ос-
новна роля при възприемането и тълкува-
нето на данните. 

Дадените примери достатъчно схе-
матично и повърхностно отразяват кул-
турното разнообразие. Реалната картина 
на културите в света е много по- сложна 
поради съчетаването и преплитането на 
посочените фактори, които образуват 
най-разнообразни варианти и комбинации 
и оказват влияние както на цели култури, 
така и на езика, поведението, възприяти-
ето и мисленето на носителите на опреде-
лена култура. 

Проблемът „език и култура“ придоби-
ва ново социално, лингвистично и методи-
ческо звучене в наши дни и изисква прео-
ценка на някои по-стари лингвометодиче-
ски ценности.

Особено значение се придава на изу-
чаването на реалиите - онези факти и явле-
ния, които се отнасят към ежедневния живот 
на народите, говорещи изучавания език.

В аспекта на комуникативната насо-
ченост на интеркултурната компетентност 
на преподавателя се извеждат като основ-
ни следните нейни компоненти:

- мотивация за позитивно отношение 
към другата страна в интеркултурното вза-
имодействие - без стремеж към доминация, 
но и без отбранителна враждебност, както 
и без наивна, безкритична, „всеядна“ толе-
рантност към чуждото културно влияние;

- познания за културата, културната 
диференциация и интеркултурните взаи-
модействия; познания за бита, традиции-
те, обичаите, езика, историята и културата 

на всеки етнос, с чийто представители ще 
работи;

- технологични познания и умения за 
работа с културно различни обучаеми;

- знания из областта на етнопсихо-
логията и етнопедагогиката и умения за 
решаване конфликтите на етнокултурна 
основа;

- умения за конструктивно участие в 
интеркултурното взаимодействие;

- мениджърски умения за създаване 
на позитивна образователна среда в усло-
вията на мултикултурност;

- умения за обучение и възпитание в 
духа на толерантността и взаимното ува-
жение към културите;

- умения за споделяне на опит в ин-
теркултурната комуникация;

- позитивно отношение към другата 
култура, гъвкавост в комуникацията; 

- опит, социални условия на живот и 
изучаване на общочовешките ценности; 

- възприемане на чувствата и убежде-
нията на събеседника сериозно;

- атмосфера на доверие между пре-
подавателя и обучаемите, взаимно дове-
рие между обучаемите и др.  

В резултат на усилията на преподава-
телите да създадат условия за формира-
не на езикови компетенции, които лежат в 
основата на комуникативната компетент-
ност10, можем да говорим за ефективна 
или неефективна междукултурна комуни-
кация, ако отчитаме изброените критерии 
и изисквания за това. Може да има опреде-
лено ниво на езикови знания и компетент-
ности, но да няма успешна междукултурна 
комуникация.

Успехът ù зависи от степента на овла-
дяване на два типа знания: 

- специфични - сведения за конкрет-
ната култура в различни аспекти;

- общи - владеене на различни кому-
никативни навици като толерантност, ем-
патично слушане, знание на общокултурни 
универсалии и др.

При това междукултурната компе-
тентност може да се разглежда в два ас-
пекта: 

- способност да приемеш и сформи-
раш умения за следване на чуждата кул-
турна идентичност: владеене на езика, 
ценностите, нормите, стандартите на по-
ведение;
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- способност към междукултурно раз-
биране и диалог, възприемане на между-
културната съвместимост като условие на 
живот в съвременния свят.11

Междукултурната компетентност 
може да се формира и развива единствено 
на основата на толерантността, която из-
исква от всички участници в междукултур-
ната комуникация да познават и съблюда-
ват редица принципни положения:

1. Да не съдим за ценностите, убеж-
денията и обичаите на другите култури на 
основата на собствените ценности.

2. Да се стремим да разбираме кул-
турната основа на чуждите ценности.

3. Да не използваме своя статус в йе-
рархията на родната си култура за натиск 
и въздействие върху поведението на кому-
никантите в условията на междукултурна-
та комуникация.

4. Да помним, че всяка култура, на го-
лям или малък народ (защото няма малки 
и големи култури), има какво да предложи 
на останалия свят, но няма такава култура, 
която да притежава монопол над остана-
лите.

5. Когато общуваме с представители 
на други религии, да уважаваме и разби-
раме правото им да проповядват своите 
религии.

6. Да не гледаме високомерно и с 
пренебрежение на хората, чийто акцент се 
различава от нашия.

7. Да се стремим да разберем вку-
совете и традициите на представителите 
на други народи в областта на храненето, 
обличането и взаимоотношенията между 
различните социални групи (напр. разли-
чия в отношението към различни храни, 
спиртните напитки, чая, кафето, разбира-
ния за модата, отношения между мъже и 
жени, между преподаватели и обучаеми, 
родители и деца и др.)

8. Винаги да помним, че никакви научни 
данни не потвърждават превъзходството на 
една етническа група над останалите.12

Етноцентризмът, възвеличаващ 
собствения културен стандарт противо-

речи на съвременната обществена и по-
литическа етика и може да доведе до вза-
имно неразбиране, даже при сравнител-
но добра езикова и комуникативна ком-
петентност. Неразбирането може да се 
дължи на недостатъчна културологична 
подготовка на комуникантите вследствие 
на различни причини. Ето защо езикови-
ят и културният аспект на комуникацията 
винаги трябва да протичат едновремен-
но. Само с чисто методически цели те 
се изследват и анализират поотделно, 
но в действителност никога не протичат 
отделно в процеса на междукултурната 
езикова комуникация. Трябва да умеем 
да различаваме „псевдокомуникацията“, 
която протича по определени зададе-
ни модели (кодове), но при закриването 
им пропуските в културния компонент на 
езиковата структура водят до погрешни 
логически построения, до асоциации от 
специфичния национално-културен код, 
което пък от своя страна води до нераз-
биране и частично или пълно блокиране 
на комуникацията. Ето защо още веднъж 
трябва да подчертаем, че формирането 
на междукултурната езикова компетент-
ност - това не е просто разширение на 
езиковата компетентност сама за себе 
си, а принципно различно понятие за 
компетентност, построено на широка екс-
тралингвистична основа. Това означава 
общуване между представители на раз-
лични култури и езици с ясното съзнание, 
че трябва да се интересуваме от тях, да 
се стремим да ги познаваме и разбираме, 
което ще доведе до формиране на кому-
никативна компетентност, базирана на 
готовност за диалог, на взаимно призна-
ване и уважение на културните различия. 
По този начин се запазва нормалното 
самочувствие на човека, не се нарушава 
неговата етническа и културна идентич-
ност, а в същото време се формира муж-
дукултурна толерантност, която е задъл-
жителен критерий за междукултурната 
компетентност и условие за пълноценна 
и ефективна езикова комуникация.

1 Lebedev S. A. Filosofiya nauki: kratkaya entsiklopediya. - M.: Akademicheskiy Proyekt, 2008. S. 204-205.
2 Khomskiy, N. Yazyk i problemy znaniya / per. I. M. Kobozevoy, N. Isakadze, A. A. Aref'yeva. M., 1999.
3 Kibrik A. A. Yazykovaya kartina mira // Entsiklopediya Krugosvet. - M.: 2002.
4  Gumbol'dt V. F. Izbrannyye trudy po yazykoznaniyu. M., 1984.
5 Sadokhin A. P. Teoriya i praktika mezhkul'turnoy kommunikatsii. M., 2004.
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6 Hirsh. E. D Cultural Literacy. New York., 1988.
7  Shokhin V. K. Universalii vostochnykh kul'tur / RAN, In-t filosofii; Otv. red. M. S. Stepanyants. - M.: Vostochnaya 
literatura, 2001.
8 Tan' Aoshuan. Kitayskaya kartina mira: Yazyk, kul'tura, mental'nost'. M.:Rukopisnyye pamyatniki Drevney Rusi, 2012. 
s. 272
9  Pak tam.
10 Gesheva D. Komunikativnata kompetentnost kato element na komunikativnata strategiya v obuchenieto po chuzhd 
ezik. Sbornik dokladi na Nauchnata konferentsiya na VA „G. S. Rakovski“ - Sofiya, 2009.
11 Sadokhin A. P. Teoriya i praktika mezhkul'turnoy kommunikatsii. M., 2004
12 Platonov Yu. P. Etnicheskaya psikhologiya. Spb., 2001
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Журналистическата реакция 
при кризи
Владислав Прелезов

Резюме: Кризите стават все по-трудни за управление и овладяване поради светкавичното 
разпространение на информация и изключителната динамика на процесите, което от своя 
страна прави и без това противоречивата им, основана на изненада и дефицит на време 
природа, още по-непредвидима, комплицирана, ресурсопоглъщаща и неконтролируема. 
Настоящата статия разглежда този въпрос във връзка с журналистическите реакции при 
криза.
Ключови думи: криза, кризисни комуникации, организация, целеви аудитории, кризисен ПР

Abstract: Crises become more and more difficult to handle and overcome because of the 
rapid spread of information and the extraordinary dynamics of the processes which makes their 
controversial and based on surprise and lack of time nature even more unpredictable, complicated, 
resource-consuming and uncontrollable. This article treats the topic in its relation to the journalistic 
reaction during crisis.
Key words: Crisis, crisis communications, organization, target audiences, crisis PR

В  ситуации на криза обществеността 
очаква лидерите на организациите 
да проявяват разбиране, честност, 

отговорност и чувствителност към събити-
ята. Всички тези изисквания са задължи-
телни за ПР-специалистите и ръководите-
лите на организацията, които са отговорни 
за кризисните комуникации на всяка орга-
низация и за моделиране на журналисти-
ческите реакции при криза. 

Кризисните комуникации се осъщест-
вяват преди всичко в ситуации, характе-
ризиращи се с ограничена информация, 
липса на контрол и време, при наличието 
на сериозно психологическо напрежение, 
обществен натиск, внезапни природни ка-
таклизми, при засягане интересите на го-
лям брой хора и др. 

Поради това, подценяването на 
кризисните комуникации от управляващи-
те на дадена организация води до реален 
сблъсък не само с журналистите, но и с 
техните служители, мениджъри, специа-
листи, чиито права биха били сериозно 

застрашени в една неблагоприятна ситу-
ация, а също допринасят за реален сблъ-
сък с целевите аудитории, клиенти и обще-
ството като цяло. 

Ако една организация успешно прак-
тикува кризисен ПР, това означава, че ней-
ният състав е в състояние да управлява 
всички външни влияния, което зависи от 
степента на разбиране на три важни фак-
тора:

- състояние на комуникационната и 
политическа ситуация в момента на въз-
никване на криза;

- културата и вътрешната практика в 
организацията, изпаднала в криза;

- отчитане влиянието на човешката 
природа, тоест по какъв начин личностите 
и групите, въвлечени в ситуация, биха реа-
гирали на обстановката. Целта в повечето 
случаи е да се понижи равнището на напре-
жението, като разнообразят и усъвършенст-
ват използваните комуникационни средства. 

Журналистическата реакция при 
кризи е свързана с поставянето във 
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фокуса на общественото внимание на 
следните въпроси, чиито отговори жур-
налистите настойчиво търсят:

- Какво в действителност се е случило? 
- Защо информацията за кризата не е 

осигурена навреме?
- Какво е направено, за да не се до-

пусне възникване на събитие?
- Има ли личности, които са в състоя-

ние да поемат отговорност за случилото се?
- Може ли да се вярва на официални-

те изявления?
- До каква степен действията на упра-

вляващите са адекватни на ситуацията? 
Могат ли да се справят с нея? 

 Пред ПР-специалистите, подготвя-
щи кризисните комуникации, имащи за 
цел да отговорят на въпросите на обще-
ството и да намалят напрежението, въз-
никва моментът, в който трябва да бъдат 
набелязани приоритети на водената от 
тях медийна политика. Основно комуни-
кационните приоритети са:

 Приоритет № 1 – тези, които са 
най-засегнати от събитието – жертвите и 
потенциалните такива.

 Приоритет № 2 – служителите – поня-
кога те са и жертвите.

 Приоритет № 3 – тези, които инди-
ректно са засегнати или пострадали: съ-
седи, приятели, семейства, роднини, по-
требители, доставчици, правителство и 
наблюдатели.

 Приоритет № 4 – медиите, ориенти-
рани към новините и всички други канали 
за външна комуникация.1

 Приоритет № 5 - запазването на 
положителния имидж на организацията 
пред обществото и средствата за масо-
ва комуникация.

 Пред кризисните комуникации, които 
имат за цел да изпълнят тези приоритети се 
поставя следната поредица от изисквания:

- да се отговоря бързо;
- да се действа решително;
- да се поеме адекватна отговорност;
- да се иска помощ и разбиране;
- да се прояви загриженост;
- незабавно да се информират служи-

телите на организацията;
 - стремеж към адекватни решения, 

ясно поведение и резултати;
 - да има отвореност към други пред-

ложения;

 -да се дадат незабавни обяснения на 
публиката за случилото се, колкото е въз-
можно по-бързо;

 - да се търси контакт с пострадалите 
групи;

 - да се използват прости, директни и 
позитивни съобщения;

 - да се придържаме към фактите и по-
литиката на компанията;2

 - да се съобщават както добри, така и 
лоши новини, защото хората искат да зна-
ят какво се е случило;

 - да се общува с публиката още пре-
ди възникване на събитие. Инициативата 
трябва да бъде в организацията;

 - да не се разчита само на един 
метод на комуникация. Да се използват 
всички възможни канали – пресконфе-
ренции, бюлетини, изявления на ръко-
водството, лични срещи, лекции, специа-
лизирана литература, брифинги, елек-
тронни публикации и др. 

 - с ключовите аудитории да се работи 
персонално – изявленията на говорители-
те трябва да се съчетават с информации, 
изпратени към националните и локалните 
медии, с провеждане на пресконферен-
ции, графично показване на действията на 
организацията и др. Целта е всяка инфор-
мация да бъде интерпретирана правилно 
от различните публики в зависимост от 
смисъла, който се влага в нея от мени-
джърите. Основен принцип в ПР е дифе-
ренцираният подход към специфичните 
публики, като комуникациите се изграждат 
за всяка отделна публика и общност.

 - компанията да е отговорна към об-
ществото и откровена с хората;

 - да не се използва технически език 
при описването на операциите и меропри-
ятията.3

 - нужно е да има отговорност в ор-
ганизацията, за да бъде осигурена на-
деждна информация за случилото се. 
Това въздейства положително на публи-
ката и на опитите на компанията да раз-
реши проблема. 

 - да се дават отговори на всички въ-
проси, зададени от страна на репортери-
те. Първо се подава информация за ра-
диото, сетне за телевизията, вестниците 
и списанията.

 - да не се подава лъжлива или невяр-
на информация;



150

- да не се дава доброволно негативна 
за организацията информация и да не се 
дава повече информация отколкото е не-
обходимо; 

- специалистите трябва да се придър-
жат към фактите и да не спекулират с тях;4

- нужно е ясно изразяване на намере-
нията от страна на управляващите. 

- в посланията и изявленията да се 
избягват: хвалебствията, суперлативите 
(от вида на – “нова политика”, ”нова кул-
тура”,”нови ценности” и др.), фалшиви-
те твърдения, създаването на неточни и 
нереалистични очаквания, неточността. 
Затова е нужно създаването на устойчи-
ва, действителна комуникация с различни 
групи и общности. 

- посланията трябва да бъдат не само 
ясни и разбираеми за всички, но и да при-
покриват реалните действия. Преди да 
бъде обявено нещо, трябва да е започнало 
неговото изпълняване, за да може самите 
събития да са своеобразни послания. 

- да се изтъква само положителното. 
Да се унифицира чрез обучение и образо-
вание позитивният стил на мислене във 
висшето ръководство. Говорете на глас на-
всякъде за всичко хубаво, което очаквате. 
Необходими са тренировки на политици и 
висши администратори за гласно изразя-
ване на мислите, да се говори спонтанно. 
Да се радваме на най-малките сполуки 
и да насърчаваме другите за това. Да се 
развива индивидуалността и въображе-
нието на аудиторията.5

 Към изброените дотук изисквания 
за ефективна кризисна комуникация в 
отговор на журналистическата реакция 
при кризи бихме могли да добавим и тези 
в Протокола за ефективна комуникация, 
предложен от видния американски екс-
перт по ПР Джеймс Лукашевски:

1. Отзивчивост – при възникване на 
някакъв проблем да проявим готовност да 
го обсъдим както със служителите от орга-
низацията, така и с външни групи.

2. Откритост – свободно да се разгова-
ря с онези, които са засегнати от проблема.

3. Съгласие – когато възникне проблем 
в бизнеса, ние се интересуваме от ефектите, 
оказващи влияние върху гражданите, като 
се стремим да обясним проблема.

4. Респект – задължени сме да да-
дем отговор на всеки въпрос, зададен от 

хората. Да уважаваме гледната точка на 
другите, да се опитаме да привлечем на 
своя страна онези, които са готови да ни 
се противопоставят.

5. Коопериране - задължени сме да 
се кооперираме с медиите, като се изгра-
дят публични достъпни база данни както 
за медиите, така и за всички заинтересу-
вани общности.

6. Честност – когато сме виновни или 
така мислят за нас, е необходимо бързо да 
изследваме ситуацията. Да проявим съ-
чувствие, да посочим нашите грешки. По-
ведението ни да бъде коректно.

7. Чувствителност – да проследим 
развитието на събитията и да анализира-
ме въздействието им върху хората.

8. Отговорност – висшето ръковод-
ство е задължено да встъпи в ролята на 
говорител по време на бедствена или дру-
га значима ситуация.

9. Състрадание – да проявим загри-
женост, симпатия, разкаяние, ако ситуаци-
ята го изисква.

10. Съгласие – постигане на съгласие 
относно перспективите за развитие.6

 Често пъти при кризисните комуни-
кации може да възникнат грешки, които 
допълнително да влошат обстановката и 
вместо да редуцират, да увеличат маща-
бите на кризата. Американските специали-
сти по връзки с обществеността – Патрик 
Джаксън и Алин Сентър достигат до изво-
да, че критичните резултати могат да се 
усложнят при следните условия:

- когато не се провежда отговорна по-
литика от страна на ръководството;

- не се обръща внимание на комуника-
циите и дейностите в организацията;

- липсва подходяща стратегия за да-
ване на достоен отговор при засилени кри-
тики от страна на обществото; 

- при липсата на адекватни източници, 
сили и средства за формулиране на приори-
тетите и за анализ на очакваните резултати.7

Някои от най-често срещаните греш-
ки при управление на кризи (според Брум, 
Сентър и Кътлип) са следните8:

 1. Нерешителност – което се възпри-
ема като безпорядък, безсърдечие, неком-
петентност или липса на подготовка.

 2. Объркване – води до формиране 
на възприятия за нечестност и проява на 
безчувствие.
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 3. Отплата – засилва се напрежение-
то и интензивността на емоциите, вместо 
да се ограничават.

 4. Уклончивост или отклонение от 
случилото се – предизвиква голям про-
блем, защото истината не може да се за-
мени с нищо друго.

 5. Авторитарност – хората стават 
уязвими, когато се вземат решения и се 
работи, без да се разрешават делнични-
те им проблеми.

 6. Конфронтация – дава се възмож-
ност на засегнатите за отговор.

 7. Влизане в спорове – осигурява 
по-голяма публичност и елиминиране на 
част от решенията.

Ето други девет примера за неадек-
ватно поведение по време на криза:

 1. Отчужденост – да се изчаква и за-
държа отговорът, или да развиваме свои 
собствени версии за случилото се.

 2. ”Не коментирам “– отказ да се говори.
 3. Отлагане – “Не можем да говорим, 

тъй като не знаем всички факти”.
 4. Презрение – “говори се с пренебре-

жение към другите или спрямо събитията”.
 5. Раздразнение – “липсва новина, 

защо да се безпокоим за това?”
 6. Проява на твърдоглавие – “не раз-

бирам проблема”.

 7. ”Ние ще говорим за това, което не 
може да се използва срещу нас”.

 8. Арогантност.
 9. Отбранителна позиция – “ние не 

можем да вземем решение, ако данните 
не бъдат събрани и обработени напъл-
но”.

 Специалистите по връзки с общест-
веността във всяка организация са за-
дължени да генерират идеи, съобразени 
с всички тези изисквания, които да пос-
лужат на организацията в постоянния ù 
контакт по време на криза с общество-
то, да провокират общественото внима-
ние, да търсят възможности кризата да 
бъде превърната от негативно събитие 
в благоприятна възможност, за да могат 
да убедят обществото, че организация-
та, за която работят, е надеждна и носи 
своята отговорност.

 Представените дотук характеристи-
ки на кризисната комуникация и богати-
ят инструментариум от подходи за упра-
вление на кризи е необходимо да бъдат 
пресети от ПР-специалистите на вся-
ка организация и есенцията от него да 
бъде въплътена в конкретен медия план, 
който да бъде тактиката за действие на 
организацията при възникването на бъ-
дещи кризи.

1 Pablik rileyshans, Rusi Marinov, IK Vanyo Nedkov, S., 2001 g., 246-247 str.
2 Pak tam
3 Krizisen menidzhmant, Rusi Marinov, S., Nov balgarski universitet, 1999 g., 39-40 str.
4 Krizisen menidzhmant, Rusi Marinov, S., Nov balgarski universitet, 1999 g., 50-51 str.
5 Krizisen menidzhmant, Rusi Marinov, S., Nov balgarski universitet, 1999 g., 133-134 str.
6 Pablik rileyshans, Rusi Marinov, IK Vanyo Nedkov, S., 2001 g., 247-248 str.
7 Krizisen menidzhmant, Rusi Marinov, S., Nov balgarski universitet, 1999 g., 41 str.
8 Efektiven Pablik rileyshans, G.Brum, A.Sentar, S.Katlip, S., Roy komyunikeyshans, 1999 g., 337 str.
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Специфика на публичната реч
Елица Николова

Резюме: Текстът поставя във фокуса на научен интерес ефикасното публично говорене, 
осветлявайки въпроси, като специфика в античния свят и в нашето съвремие, същност и 
специфика на публичната реч при потребното съобразяване с аудиторията и уместното 
прилагане на логика и аргументация. Представени и анализирани са същностни изисквания 
пред съвременните оратори.
Ключови думи: реторика, оратор, аудитория, аргументация, логика

Abstract: The paper focuses on efficient public speaking and explores themes such as dimensions 
of rhetoric in ancient times and nowadays, essence and specifics of working with audience and 
applying logic and argumentation. Key requirements to contemporary orators are being presented 
and analyzed.
Key words: rhetoric, orator, audience, argumentation, logic

Р 
еториката е наука за ораторското 
изкуство. Корените ù откриваме в 
дълбока древност, преди повече 

от 25 века. С термина “ораторско изкуство” 
обозначаваме дейността на човек, който 
говори публично по обществено значими 
въпроси. Според Аристотел предмет на 
тази дейност е всичко, което позволява 
или изисква избор или решение; всичко, за 
което трябва да “склоняваме” нашите слу-
шатели или събеседници. 

В античността публичното говорене 
се превръща в синоним на обществената 
дейност. Изявите пред аудитория и до днес 
са неотменен белег за професионализъм 
на лидера. В тази статия ще разгледаме 
темата за ефикасното публично говоре-
не, осветлявайки въпроси като специфика 
в античния свят, същност и специфика на 

публичната реч при потребното съобразя-
ване с аудиторията и уместното прилагане 
на логика и аргументация.  

Въведение в реториката

Според разбиранията на античните 
теоретици предмет на реториката е “до-
брото говорене”, което представлява уст-
но монологично слово пред голяма ком-
пактна група слушатели. Според Хермаго-
рас (III в. пр.н.е.) тя е умение да се пледира 
само по обществени въпроси, докато Ари-
стотел смята за неин предмет постигането 
на възможното убедително положение във 
всички случаи на публично говорене. 

Реториката е теория на публичното 
слово и оттук на публичното действие. 
Класически пример са реторическите 

Поетите се раждат, ораторите се създават.

Аристотел

Измежду всички чудеса няма по-голямо чудо от  
човека, който се е научил да говори.

Софокъл
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предписания на Цицерон в “Ораторът” и 
“За оратора” – говорещият трябва да се 
съобразява с аудиторията; не бива да има 
твърда норма за реч; сам по себе си, било 
богат, било сух, езиковият израз не може 
да бъде критерий за красотата на слово-
то; стилът трябва да бъде разнообразен 
и, както всичко друго в речта, зависи от 
предмета на обсъждането и характера на 
публиката; красотата на словото е нещо 
вътрешно, принадлежащо му, хармония, 
норма, но тя е и нещо външно – ефект, на-
чин на отнасяне. 

За древните целеният резултат е не 
по-малко значим от постигнатия. Неслу-
чайно Цицерон развива тази теза в книга-
та „За оратора”: „Но всеки, възжелал нещо 
голямо и трудно, е длъжен да опита всичко 
за осъществяването му. Така че ако на ня-
кой му липсват природни качества и сила-
та на ярък талант или ако случайно не е 
запознат издъно с големите изкуства, нека 
той все пак държи посоката към голямата 
цел така, както умее – за този, който гони 
първото място, не е позор почетното второ 
или трето..... Ето защо нека не секва на-
деждата и не изтлява усърдието на онези, 
които са се посветили на красноречието: 
защото, от една страна, не бива да изоста-
вяме надеждата за постигане на съвър-
шенство, а от друга, когато целта е голяма, 
забележително постижение е и онова, кое-
то само ни доближава до нея”.2

Реторичността не е израз на самото 
устно общуване, а по-скоро на нуждата от 
йерархизиране на словото и обособяване 
на един вид по-пригодна за устно публич-
но общуване проза. 

Според Платон истинското знание 
може да се занимава само с истината, 
мнението е нещо лъжовно и не бива да 
има наука за него. Философията на Пла-
тон възпитава не само умението да се де-
финира и спори, а и чувство за вечното, 
божественото и идеалното, без което ора-
торът е като куц. 

През втората половина на IV в. пр. н.е.  
Аристотел включва реториката в своя-
та философска система, обосновавайки 
специфичния ù предмет – сферата на 
вероятното, на относителната истина, на 
това, което се приема от хората. Аристо-
тел осветлява идеята за мнение на осно-
вата на истината.

В научната литература съществуват 
различни позиции по въпроса дали рето-
риката е обикновена способност или нау-
ка. Вместо наука се говори и за изкуство. 
За античността обаче двете дейности са 
почти идентични синоними.

Античността дели красноречието на 
три основни вида – съвещателно (поли-
тическо), съдебно и епидейктическо (тър-
жествено). Ораторската цел служи за обо-
собяване на реторическите видове: убеж-
даваща и разубеждаваща на политическо-
то красноречие; обвинителна и защитна 
на съдебното красноречие; порицаваща и 
възхваляваща на епидейктическото  крас-
норечие.   

Според Цицерон ораторът осведомя-
ва и убеждава слушателите, доставя удо-
волствие и вълнува. Видове красноречие, 
обособени на основата на ораторската 
цел, присъстват и в съвременните класи-
фикации. Йордан Ведър посочва следните 
общи цели - информация, убеждение, при-
зив към действие (Ведър, 2007). Общата 
цел се определя от вида реакция, която 
ораторът има намерение да предизвика 
у аудиторията, и се изразява в желания 
краен резултат – развлечение, инфор-
мираност, въодушевление, убеждение, 
действие. 

Същност и структура  
на публичната реч

Речта се дефинира като “кратко, емо-
ционално и целенасочено изказване по 
обществено значима за дадената ауди-
тория тема“ 3. Важно е да подчертаем, че 
речта представлява устна публична изява 
на собственото активно отношение на ора-
тора към конкретни хора, факти, явления, 
събития и процеси.  

Речта се произнася по конкретен по-
вод, пред конкретна аудитория и затова, за 
разлика от доклада и лекцията, тя е в много 
отношения неповторима и неповторяема. 

Ако е уместно докладът да се чете, 
това изискване определено не се отнася 
до речта. Тя се произнася най-често, за 
да повлияе на момента, и всяка обратна 
връзка следва да се отчита адекватно и 
бързо, което не може да стане, ако липсва 
зрителен контакт с аудиторията. От друга 
страна, аудиторията възприема четящия 
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оратор като по-некомпетентен, по-незна-
ещ и по-неуверен в сравнение с нече-
тящия. Този извод невинаги отговаря на 
истината, но е факт, с който следва да се 
съобразяваме. 

Слушателите обикновено поставят 
знак на равенство между оратора и ин-
ституцията, идеологията, партията, която 
той представлява. Информацията и ней-
ният източник биват възприемани едно-
временно. И ако по определена причина 
ораторът е предизвикал предубеждение-
то на аудиторията, това се отразява на 
цялостното въздействие. 

Речта е тактическо средство, което 
представлява в голяма степен самостой-
на единица. Тя атакува момента, като 
цели бързи и различни по характер реак-
ции от страна на аудиторията. Характер-
ни са въодушевяващата и призоваваща 
към действие реч.  

Първата информация за структурата 
на речта получаваме от VII в. пр.н.е. На-
турфилософията съобразява всичко със 
законите на космоса. Четирите стихии – 
вода, вятър, земя и огън, отговарят на че-
тирите части на речта. Античността дели 
речта на увод, изложение (състоящо се 
от две части: съответно разказ и доказа-
телство или похвала) и заключение. През 
IV в. пр.н.е. Платон въвежда органичната 
теория, съгласно която всяка реч трябва 
да отговаря на човешкото тяло – глава, 
туловище и крайници. 

Съвременните разбирания посочват 
три части на речта – увод, изложение и за-
ключение. 

Уводът представлява въведение 
в темата. В тази част на речта ораторът 
може да посочи защо говори по дадената 
тема или може да мотивира аудиторията и 
да пробуди нейния интерес. Четири начи-
на за пробуждане на интереса са:

l интересен факт;
l хумор или сатира; 
l парадоксална ситуация (момен-

тално привлича вниманието);
l план на самата реч. 
Важна част от увода е обръщението. 

Съществува регламентация на обръще-
нията в публичното пространство, като 
международните норми са разписани във 
Виенската конвенция за дипломатически-
те отношения.  

Съществуват седем основни вида 
изложение, сред които са хронологично, 
стъпаловидно, концентрично, диалогично, 
проблемно, пространствено и традукция. 

Заключението може да включва:
l повторение на същностните акцен-

ти от речта;
l обобщаване на всичко казано;
l създаване на хипотеза; 
l призиви към действие.  
Използвайки информация при под-

готовката и произнасянето на публична 
реч, е важно да вземаме под внимание  
т.нар. качества на информацията, клю-
човите сред които са истинност, акту-
алност, новост и произход. Минимум 30 
процента от информацията следва да е 
нова за аудиторията.   

За да бъдем убедителни като орато-
ри, нужно е да правим прецизен подбор 
на фактите и да знаем много повече от 
това, което поднасяме, тъй като компе-
тентността винаги е имплицитна подобно 
айсберг с видима част. 

Етапи на оформяне  
на публичната реч

Петте етапа, през които преминава 
оформянето на устната реч съгласно раз-
биранията в античността, са следните:   

l инвенцио;
l диспозицио;
l елокуцио; 
l меморио;
l акцио.
Инвенциото представлява открива-

не и подбор на материала. Предварител-
ната подготовока е важна, доколкото в 
съвременния свят информацията е зна-
чим ресурс. Диспозициото е свързано с 
разположение на материала в текста, като 
конкретните тези, идеи и аргументи нами-
рат адекватно място в подходящата по-
следователност. Елокуциото е езиковото 
оформление, докато мемориото предста-
влява запаметяване на речта и акциото – 
нейното произнасяне. 

Тема

В публичното говорене е адекватно 
да има пълно съответствие между тема и 
изложение. Нарушения на това изискване 
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са допустими в два случая – когато ора-
торът иска да привлече внимание или да 
манипулира.  

Аудитория

Аудиторията представлява временна 
съвкупност от хора с близки очаквания, ин-
тереси и нагласа за речево общуване за 
определен период от време. В научната 
литература е представена тезата, че един 
човек също представлява аудитория. 

Етимологията е свързана с понятия 
като auditorio (зала; слушатели), auditorium 
(1. аудитория, зала за слушане; училище; 
2. прен. слушатели, аудитория) и аула 
(място в университета за публични събра-
ния; предверие в древногръцки храм).

Перелман в книгата си “Теория на ар-
гументацията” посочва необходимостта 
ораторът да познава съставните части и 
правомощията на аудиторията. Младежката 
и възрастната аудитория могат да бъдат оп-
ределени като по-емоционални, а за хората 
от средна възраст логиката носи значимост.  

Публичното говорене има своя специ-
фика в Античността. Пряката демокрация 
налага жизнена потребност от убеждаване, 
предхождащо вземането на решения. От из-
ключителна значимост е и фактът, че аудито-
рията е хомогенна (мъже на възраст най-чес-
то между 30 и 60 години, хора с граждански 
и политически права) и притежава сходни 
интереси с тези на ораторите. Следователно 
ораторите априори познават характеристи-
ките и потребностите на аудиторията.  

Логика и аргументация

За разлика от реториката, чиято същ-
ност е убеждаването, логиката доказва. 
Това се случва на основата на теза и до-
казателства. 

Тезата представлява основното 
твърдение, чиято истинност трябва да до-
кажем. Аргументи са основните логиче-
ски “тухли”, с които се доказва истинност-
та. При опровержението доказваме истин-
ността на чуждата теза.

Закони на формалната логика

1. Закон за тъждеството – всяко поня-
тие, което използваме в комуникационния 

процес, трябва да има едно и също съдър-
жание от началото до края;

2. Закон за противоположното – ако 
имаме две противоположни твърдения, 
взети в едно и също време и отношение, 
то едното е вярно, а другото – не. Важно 
е да намерим доказателството на една от 
двете тези;

3. Закон за изключеното трето – ако 
имаме две противоположни твърдения, 
отнасящи се до един и същ обект, взети в 
едно и също време и отношение, то едното 
е вярно, другото – не, а третото не е даде-
но. Пример: “Или си с нас, или си против 
нас”;

4. Закон за достатъчното основание – 
формулиран е от математика Лайбниц веко-
ве след предните три закона. Регламентира 
броят на аргументите, доказващи тезата.

Логически грешки

l Тезата се доказва с аргументите, а 
те – с нея.

l Загуба или подмяна на тезата.
l Съобразно броя на аргументите – 

съответно свръхаргументация или светка-
вично обобщение.

Видове аргументи

l Технически и нетехнически (по 
Аристотел).

l Факти.
l Числа и цифри.
l Аксиоми и блага.
l Географски понятия. 
l Цитати.

Структура на доказателствения 
процес

Индукция – представяме първо аргу-
ментите, после тезата. Отношението към 
аудиторията определя дали да формули-
раме тезата или не. Има комуникативни 
ситуации, при които е подходящо да оста-
вим аудиторията сама да направи изводи 
и да достигне до тезата. 

Дедукция – представяме първо теза-
та, после аргументите. В значителна част 
от комуникативните ситуации се използва 
дедукцията. 
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В заключение следва да се обобщи, 
че съвременният свят поставя все по-ви-
соки изисквания пред лидерите от всички 
сфери на живота. Едно от тях е умението 
да се говори пред аудитория въздейства-
що. Според Жан-Жак Русо всички се раж-
даме поети и после ставаме реторици. 
Най-важният извод, който можем да на-
правим в края на тази статия, е, че крас-
норечието може да бъде развивано и усъ-
вършенствано. 

Причините за неубедителна публич-
на реч могат да бъдат многопосочни като 
например липса на достатъчно време за 
подготовка, паразитно психо-физиологич-
но напрежение, непознаване на слушате-
лите. Всички тези фактори могат да бъдат 
отстранени, за да се постигнат стратегиче-
ските цели на оратора в интерес на ефи-
касното въздействие и влияние върху ау-
диторията.
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Планирането на граждански 
ресурси за отбрана и изграждане 

на национални отбранителни 
способности в съвременни условия

Иван Карабашев

К 
раят на Студената война и послед-
валият период на разведряване 
наложиха нови виждания и модели 

за изграждане на въоръжените сили, на 
планиране на териториалната отбрана, 
подготовката на страната за отбрана и 
въобще изграждането на отбранителни 
способности, насочени към отбрана сре-
щу конвенционален тип заплаха. За дъл-
го време се наложи разбирането, че не 
е необходимо отделяне на ресурси и по-
лагане на усилия за реализация на тези 
дейности и поддържане на такъв вид го-
товност. Вниманието и усилията бяха на-
сочени към друг тип дейности, подготовка  
и участие на военни формирования в опе-
рации на територии далеч извън зоната 
на отговорност на колективната отбрана 
и насочени най-вече към мироналагащи 
и мироопазващи операции под егидата 
на ООН, НАТО или различен тип между-
народни коалиционни формати. Тази тен-
денция се проявяваше не само в нашата 
страна, но и в повечето европейски и ев-
роатлантически държави. 

В последно време, промените в 
средата за сигурност, възникването на 
нови рискове и заплахи, както и невъз-
можността за изключване на заплахите 
от конвенционален тип конфликти, на-
лагат преосмисляне на тези възгледи и 
модели. Необходимо е разработване или 
актуализиране на стратегическите доку-
менти и нормативните актове в сферата 
на сигурността и отбраната, отразяващи 
новите обективни тенденции и условия в 
средата за сигурност.

В стратегията за национална сигур-

ност1 е посочено, че адаптирането към 
променящата се среда за сигурност на-
лага ново степенуване на приоритетите 
в политиката за сигурност, включване на 
цялостния институционален потенциал 
на обществото, прилагане на нови фор-
ми на взаимодействие между държавата, 
бизнеса и неправителствения сектор, как-
вото е публично-частното партньорство.

Следва да се отбележи, че подго-
товката на страната за отбрана, респек-
тивно отбранително-мобилизационната 
подготовка и планирането на граждански 
ресурси за отбрана, никога не са били от-
менени през изминалите години на прехо-
да. През тези години се наблюдаваше не-
устойчивост на провежданата държавна 
политика, изразяваща се в прилагане на 
принципа на децентрализацията, ad hoc 
решаване на проблемите в развитието на 
системата и намаляването на публични-
те ресурси за осъществяването на целия 
комплекс от дейности. 

1. Ролята и мястото на планиране-
то на граждански ресурси за отбрана в 
системата за сигурност и отбрана за из-
граждане на национални отбранителни 
способности - невоенен (граждански) 
компонент.

Изискването за подготовка на нево-
енния компонент на системата за отбра-
на, като част от системата за национал-
на сигурност е регламентирано в нацио-
налните стратегически документи като 
Стратегията за национална сигурност и 
Националната отбранителна стратегия, 
в редица закони и подзаконови норма-
тивни актове.
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На съюзно ниво също на дневен ред 
е възобновяването на отговорностите на 
страните членки по осигуряване т.нар. 
гражданска готовност, устойчиво държав-
но управление, защита на гражданите, 
функциониране на критични отрасли от 
икономиките, поддържане на инфраструк-
турата и като цяло изграждане на невоен-
ния капацитет на страните в интерес на 
колективната отбрана.

За целта се налага преосмисляне на 
държавната политика в тази област и анга-
жирането на държавните органи и институ-
ции на всички управленски нива. Съгласно 
Националната отбранителна стратегия 
„Системата за отбрана, като част от сис-
темата за национална сигурност, включва 
органите за ръководство, командване и 
управление, въоръжените сили, съответна-
та инфраструктура, силите и средствата на 
министерствата и ведомствата от централ-
ната администрация, специализираните 
служби, териториалната администрация, 
органите на местното самоуправление, 
търговските дружества, държавните пред-
приятия, организациите и гражданите.“2

Дейностите по отбраната, които дър-
жавните органи провеждат не следва да 
бъдат инцидентни и кампанийни, а плано-
ви, целенасочени и непрекъснати. В Нацио-
налната отбранителна стратегия е казано, 
че „Отбраната на страната обединява дей-
ностите на държавните органи, институции, 
организации и гражданите“ и че „Отбраната 
е широко обхватна, общодържавна дейност 
с единно ръководство, планиране, финан-
сово и ресурсно осигуряване.“3

В същата стратегия е казано, че: „От-
браната на страната се планира, подготвя 
и осъществява в рамките и с прилагане на 
механизмите на колективната отбрана на 
НАТО и общата политика за сигурност и 
отбрана на ЕС с ефективно използване на 
националните отбранителни способности, 
включващи военните и невоенните спо-
собности на страната.“4

В тази връзка Министерският съвет 
със свое постановление5 е приел  Списък 
на основните отбранителни способности на 
страната (граждански компонент) и е въз-
ложил военновременни задачи за тяхното 
осигуряване на държавните органи, органи-
те на местното самоуправление и местната 
администрация и на юридическите лица - 

бюджетни организации. В постановлението 
терминът „граждански“ компонент е употре-
бен като синоним на „невоенен“ компонент, 
каквато е терминологията в Националната 
отбранителна стратегия.

Към момента списъкът на способно-
стите се състои от 48 способности, разде-
лени в четири основни групи: А) Управле-
ние; Б) Защита (на населението, личния 
състав, обекти, екология, културни цен-
ности); В) Осигуряване (производство на 
стоки и услуги) и Г) Поддържане, възста-
новяване и изграждане (на различните ви-
дове инфраструктура).

2. Принципи и механизмите за 
планиране на граждански ресурси за 
отбрана и определяне на национални 
отбранителни способности – невоенен 
компонент.

Планирането на граждански ресурси 
за отбрана се основава на документите 
по чл. 11, ал. 2 от Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република Бълга-
рия (ЗОВСРБ), на задачите по отбрана-
та на страната, възложени с нормативен 
акт, на стратегическите и оперативните 
планове на въоръжените сили, плановете 
за привеждане от мирно във военно по-
ложение и плановете за мобилизация на 
въоръжените сили и другите сили от сис-
темата за национална сигурност на Репу-
блика България.

Принципите, на които се основава пла-
нирането на граждански ресурси за отбра-
на са посочени в Наредбата за планиране 
на граждански ресурси за отбрана6 и са:

- интегриране на планирането по 
цели, подходи, ресурси, време и място;

- планиране по икономически дейнос-
ти на национално, ведомствено, областно 
и общинско ниво и на ниво юридически 
лица или еднолични търговци;

- отчитане на икономическите въз-
можности на страната и наличието на во-
енновременни запаси и държавни резерви, 
в това число кризисни запаси, както и спо-
собностите за военновременни доставки 
от местно производство и от внос;

- контрол и приоритизиране на зада-
чите при ефективно използване на налич-
ните ресурси;

- съгласуваност на военновременно-
то планиране с планирането от другите об-
ласти на сигурността;
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- приоритетно изпълнение на догово-
ри за производство и снабдяване със сто-
ки и услуги във военно време. 

Разпоредбата в ЗОВСРБ, която опре-
деля етапите за планиране на граждански 
ресурси за отбрана гласи: „Планирането на 
гражданските ресурси включва определя-
нето на военновременните потребности на 
страната от военна и гражданска продукция 
и услуги, възлагането на военновременни 
задачи, разработването на планове и про-
грами и сключването на договори за тяхно-
то осигуряване.“7 Този текст е непълен и не 
отразява цялостния процес на планиране. 
Не е отразено определянето на отбрани-
телните способности и основните задачи 
по отбраната на страната на държавните 
органи и институции. Текстът имплицитно 
съдържа допускането, че те вече са опре-
делени. Смесва се възлагането на задачи 
на държавни органи и институции и въз-
лагането на задачи на юридически лица –  
икономически субекти, които подпомагат 
държавните органи при изпълнение на тех-
ните задачи, при вече определени военно-
временни потребности.

Планирането на граждански ресурси 
за отбрана, включително определянето 
на национални отбранителни способности 
– невоенен (граждански) компонент не е 
еднократен акт, а процес, който следва да 
бъде ревизиран периодично, както и при 
настъпване на важни за сигурността и от-
браната изменения в средата за сигурност 
или в архитектурата на системата за си-
гурност и отбрана. 

Най-добрият вариант е първоначал-
ното определяне на способностите да се 
извършва в хода на провеждани стратеги-
чески прегледи на отбраната, а след това 
регулярно да се извършват прегледи и 
евентуални корекции в списъка и/или съ-
държанието на способностите.

Всяка способност следва да отразява 
сфера от обществения живот със значе-
ние за отбраната. 

Една способност може да бъде из-
граждана (изпълнявана) от един или ня-
колко държавни органа, институции и ико-
номически субекти. В този случай един от 
държавните органи следва да бъде водещ 
по тази способност.

Респективно един държавен орган 
(институция, икономически субект) може 

да участва в изграждането на няколко спо-
собности.

На следващия планов етап, национал-
ните отбранителни способности се деком-
позират в конкретни военновременни за-
дачи на държавните органи и институции. 
За изпълнение на задачите от своя страна 
се налага да се планират военновременни 
потребности от ресурси – трудови, матери-
ални, финансови и да се възложат задачи 
на икономически субекти – доставчици на 
определени стоки и услуги.

Трудовите ресурси се планират от 
всички задължени органи и институции с 
отчитане на мирновременнта им дейност. 
Необходимите кадри на ръководни, екс-
пертни и спомагателни длъжности, които 
подлежат на повикване в структурите на 
ВС при мобилизация, но са необходими за 
изпълнението на военновременните пла-
нове се отсрочват от повикване по реда 
на Наредбата за отсрочване на запасни 
и техника-запас от повикване във въоръ-
жените сили при мобилизация8. Недости-
гащите трудови ресурси за изпълнение на 
военновременните планове се осигуряват 
чрез органите на Агенцията по заетостта.

Материалните ресурси биват дълго-
трайни материални активи - военновре-
менни мощности за изпълнение на поста-
вените задачи и краткотрайни активи, рес-
пективно собствени материални запаси 
или военновременни запаси и държавни 
резерви, собственост на държавата.

Планирането на финансовите ресур-
си следва да се извършва в два аспекта. 
Първият е планиране на финансовото оси-
гуряване на плановете за привеждане и 
военновременните планове, т.е. планира-
не на финансовото осигуряване за военно 
време. Вторият аспект, в мирно време, е 
свързан с ежегодното планиране на фи-
нансови средства по годишните бюджети 
на държавните органи за изграждане на 
отбранителни способности и поддържане 
на готовност за работа във военно време.

Един от най-важните въпроси, на кой-
то следва да се даде отговор, е какво ниво 
на готовност на стопанството (достигане 
на икономически капацитети) следва да 
се осигури, при рационално използване 
на разполагаемите ресурси, за да може да 
бъдат осигурени способностите, заложени 
в Държавния военновременен план.
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Според проф. Тагарев, Рачев и колек-
тив „От ключово значение при определя-
нето на потребности и необходимостта от 
осигуряването им с граждански ресурси в 
мирно време е зададеното време на готов-
ност. При отсъствие на пряка заплаха от 
военен или въоръжен конфликт, способно-
стите не се поддържат на равнището, не-
обходимо за действие във военно време.“9

Осигуреността с ресурси на всяка 
способност варира във времето и почти 
никога не е на 100%,  а това не е и необхо-
димо в мирно време. Целта е постигане на 
такова ниво на осигуреност или готовност 
за изпълнение, което да позволи при не-
обходимост своевременно организиране/
привличане на необходимите ресурси за 
изпълнение на задачите по отбраната на 
съответния държавен орган, институция 
или икономически субект. Възможно е в 
мирно време осигуреността на определе-
ни ресурси по дадена способност да са 
сравнително ниски, дори до нива 30-40%, 
а тази осигуреност да нараства при пови-
шаване на готовността или обявяване на 
извънредно положение, военно положе-
ние или положение на война.

3. Основните насоки за развитие на 
системата за планиране на граждански 
ресурси за отбрана и изграждане на на-
ционални отбранителни способности.

Развитие на системата може да се 
търси главно в следните насоки:

- Подобряване на архитектурата 
на системата и административния ка-
пацитет.

Към момента съществува значителна 
децентрализация в системата, като всеки 
държавен орган е отговорен за провежда-
не на политиката по ОМП и планиране на 
граждански ресурси в ресора му на упра-
вленска отговорност. Наблюдава се смес-
ване на управленски нива, най-вече на на-
ционално равнище. Министерският съвет 
е делегирал ограничени правомощия на 
специално създаден политически съве-
щателен орган – т.нар. Междуведомствен 
съвет по отбранителна индустрия и сигур-
ност на доставките. Подготовката на на-
ционалните документи в тази сфера, както 
и методическото ръководство на система-
та обаче се извършва от звено подчинено 
на министъра на отбраната. Министърът 
на отбраната няма разпоредителни функ-

ции по отношение на другите държавни 
органи, а решенията на цитирания Меж-
дуведомствен съвет са с недостатъчна 
разпоредителна сила, спрямо държавните 
органи и институции, голяма част от които 
работят по специализирани закони. 

Гореописаното създава предпоставки 
за нееднакво разбиране и прилагане на 
нормативните актове, както и на методи-
ческите документи и указания приети от 
Междуведомствения съвет.

При бъдещо усъвършенстване на сис-
темата следва да се избегне смесване на 
управленските нива, да се дефинира ор-
ган на национално (стратегическо) равни-
ще, който да е с надведомствени функции 
по определяне на държавната политика и 
управление на процесите в сферата на от-
бранително-мобилизационната подготовка 
и планирането на граждански ресурси за 
отбрана. Следва да се засили администра-
тивния капацитет на Междуведомствения 
съвет по отбранителна индустрия и сигур-
ност на доставките към Министерския съ-
вет с цел изготвяне на анализи и решаване 
на възникнали проблемни казуси на меж-
дуведомствено ниво. Горното може да се 
постигне със създаване на структура в Ми-
нистерския съвет или на постоянна между-
ведомствена планираща експертна група 
към Междуведомствения съвет. Следва да 
се приемат единни стандарти за организа-
ция на звената по ОМП и техните основни 
функции в държавната администрация на 
различните управленски нива.

- Подобряване на методическата 
база и процесите на планиране.

На база на методическите указания 
на Междуведомствения съвет по отбрани-
телна индустрия и сигурност на доставки-
те следва да се изготви единна национал-
на методика за планиране и йерархична 
структура от ведомствени методики, ръко-
водства и добри практики за планиране.

Необходимо е разработване на мето-
дически инструменти за определяне каква 
степен на ресурсна осигуреност следва 
да се постигне за всяка една способност и 
инструменти за измерване на тази осигуре-
ност и готовността на задължените субекти.

- Подобряване на програмното 
управление на ресурсите за изграждане 
на необходимите отбранителни способ-
ности.
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Поради описаната по-горе значител-
на децентрализация и поради някои спе-
цифики на бюджетния процес и в част-
ност бюджетирането на тези дейности, е 
трудно да се направи ясна връзка между 
изразходваните финансови средства и 
постигнатото ниво на готовност, не само в 
дадена администрация, но и в съответния 
икономически ресор като цяло, ако стрикт-
но не се прилага програмния подход на 
управление и отчитане на ресурсите.

Това поставя въпроса за начина на 
програмно управление на ресурсите за от-
брана на национално и ведомствено ниво и 
конкретно как да бъде извършвана и вали-
дирана приоритизация на потребностите, 
как да се идентифицират рисковете и обла-
стите с недостатъчно финансиране и как да 
бъдат измервани и отчитани резултатите. 

- Подобряване на квалификацията 
на кадрите.

По отношение на персонала, в по-
следните години, се наблюдава значител-
но текучество, липса на приемственост, 
случаи на назначаване на лица с липса на 
подходящо образование, квалификация и 
опит. Това води до недостатъчна квалифи-
кация на кадрите, неефективност, снижа-
ване на мотивацията и като цяло снижава-
не на качеството на работа.

Друг аспект на проблема е честите 
случай на неподготвеност на ръководни-
те кадри и на лицата вземащи решения по 
въпросите на отбраната на страната, пак 
основно поради честа смяна, незаинтере-

сованост към проблематиката и липса на 
подходяща квалификация и подготовка.

Решения на тези проблеми трябва да 
се търсят в повишаване нивото на подго-
товка и квалификация, както на служите-
лите и експертите, така и на ръководните 
кадри, чрез нормативно въвеждане на за-
дължителни обучителни курсове и други 
форми на обучение и подготовка.

Съществуващата институционална 
система, нормативна и методическа база 
позволяват да се извършва планиране на 
граждански ресурси за отбрана и отбрани-
телно-мобилизационна подготовка, макар 
и до известна степен хаотично и ресурсно 
необезпечено. Въпреки съществуващите 
текстове в стратегическите документи и 
нормативните актове, липсва целенасоче-
на държавна политика, която да определя 
планирането на граждански ресурси и из-
граждането на национални отбранителни 
способности, включително и невоенния 
компонент като една от основните задачи 
по отбраната на страната. Това е основ-
ната причина за пренебрегването на тази 
функция от страна на държавните органи 
и неосигуряването на достатъчно ресурси 
на всички нива на управление. Следва да 
се предприемат мерки за ясното дефини-
ране на тази дейност като приоритетна, за 
институционално укрепване на системата, 
подобряване на процесите на планиране и 
на управление на разполагаемите ресурси 
за постигане на адекватни и измерими на-
ционални отбранителни способности.

1 t. 11 ot Strategiyata za natsionalna sigurnost.
2 t.38 ot Natsionalnata otbranitelna strategiya.
3 t. 40 ot Natsionalnata otbranitelna strategiya.
4 t. 41 ot Natsionalnata otbranitelna strategiya.
5 PMS № 286/18.10.2011 g. za vazlagane na voennovremenni zadachi po otbranata na stranata na darzhavnite organi, 
organite na mestnoto samoupravlenie i mestnata administratsiya i na yuridicheskite litsa - byudzhetni organizatsii.
6 Naredba za planirane na grazhdanski resursi za otbrana, prieta s PMS № 267 ot 16.11.2010 g., chl.4.
7 ZOVSRB, chl.11, al.4.
8 Prieta s PMS № 114 ot 16.05.2013 g.
9 Tagarev T., Rachev V., Georgiev V., Ivanova P., Bizov L., Metodologiya za planirane na voennovremenni otbranitelni 
sposobnosti, Tsentar po menidzhmant na sigurnostta i otbranata, IIKT-BAN, Sofia, 2012, str.76.
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Организация на бюджетния процес 
в Министерството  

на отбраната при усъвършенстване 
на програмния подход  

за изграждане на отбранителни 
способности

Полковник д-р Иван Бечев  
Полковник доц. д-р Иван Вълков

Резюме: Организацията и последователността на провеждането на бюджетния процес в 
Министерството на отбраната на България, структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и на въоръжените сили на България се осъществяват с цел ефективно 
планиране, изпълнение, отчитане и разходи Контрол. Бюджетният процес е пряко свързан 
с изпълнението на програмите за отбрана за изграждане на отбранителни способности и 
изпълнение на проекти за модернизация на въоръжените сили.
Ключови думи: бюджетен процес, програми за отбрана, отбранителни способности, 
програмен подход

Abstract: The organization and sequence for the conduct of the budgetary process in the Bulgarian 
Ministry of Defense, the structures of a direct subordination to the Minister of Defense and the 
Bulgarian Armed Forces shall be carried out for the purpose of effective planning, execution, 
reporting and cost control. The budget process is directly related to the execution of the Defense 
Programs for the building of defense capabilities and an implementation of the Armed Forces 
modernization projects.
Key words: budget process, defense programs, defense capabilities, program approach

Б 
юджетният процес в МО, структури-
те на пряко подчинение на минис-
търа на отбраната и БА е съвкуп-

ност от финансови дейности по планира-
не, съставяне, съгласуване, утвърждава-
не, изпълнение и отчитане на бюджета на 
разпоредителите с бюджет.

Разпоредители с бюджет

Разпоредители с бюджет са назна-
чените ръководители на бюджетни орга-
низации в МО, структурите на пряко под-
чинение на министъра на отбраната и в 

БА, както и определени ръководители на 
военни формирования/структури, които не 
са юридически лица, но разходват финан-
сови средства в рамките на определените 
им бюджети. Разпоредители с бюджет са 
показани на Фигура 1.

l Първостепенен разпоредител с 
бюджет е разпоредител, който съставя, 
изпълнява и отчита бюджет и е определен 
като такъв със закон.

l Второстепенен разпоредител с бю-
джет е разпоредител, определен с акт на 
Министерски съвет по предложение на 
първостепенния разпоредител с бюджет, 
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съгласувано с министъра на финансите, 
освен ако в закон е определено друго.

l Разпоредител с бюджет от по-ниска 
степен е този, чийто бюджет е включен в 
бюджета на съответния разпоредител с 
бюджет от по-висока степен. Разпореди-
телят с бюджет от по-ниска степен се оп-
ределя със заповед на първостепенния 
разпоредител с бюджет, за което се уведо-
мява министъра на финансите.

Второстепенните разпоредители с 
бюджет могат да бъдат юридически лица 
на бюджетна издръжка или ръководители 
на структури / военни формирования, кои-
то не са юридически лица. Второстепенни-
те разпоредители с бюджет-юридически 
лица са организации с установено устрой-
ство, обособено имущество и са носител 
на права и задължения. 

Първостепенен разпоредител  
с бюджет

Министърът на отбраната е първо-
степенен разпоредител с бюджет, който 
съставя проект на бюджет, ръководи из-
пълнението му, упражнява контрол върху 
процесите по планирането, съставянето, 
изпълнението и отчитането на бюджетите 
на второстепенните и разпоредителите с 
бюджет от по-ниска степен. Структурата по 
планиране, програмиране и бюджет осигу-
рява функциите на министъра на отбрана-
та, като първостепенен разпоредител с бю-
джет по организиране процесите на плани-
ране, програмиране и годишно управление 
на разходите за отбрана. Структурата по 
финанси също осигурява функциите на ми-
нистъра, като първостепенен разпоредител 

с бюджет по изпълнението и отчитането на 
бюджета, извършването на плащанията и 
като администратор на бюджетните прихо-
ди по текущото изпълнение на бюджета.

Второстепенни разпоредители  
с бюджет

Второстепенните разпоредители с бю-
джет са определените с акт на Министерски 
съвет командири/началници на военни фор-
мирования и ръководители на структури на 
пряко подчинение на министъра на отбра-
ната. Второстепенните разпоредители с бю-
джет ръководят и отговарят за цялостното 
финансово осигуряване на подчинените им 
военни формирования или структури.

Разпоредители с бюджет  
от по-ниска степен

Разпоредители с бюджет от по-ниска 
степен са определените със заповед на 
министъра на отбраната командири/на-
чалници на военни формирования и ръко-
водители от структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната. Разпо-
редителите с бюджет от по-ниска степен 
осъществяват дейността си чрез своите 
финансови структури (отделения, секции).

Управление на финансовите  
ресурси в МО, структурите  

на пряко подчинение  
на министъра на отбраната  
и БА (финансови дейности)

Финансовото осигуряване на МО, 
структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната и БА се осъщест-
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Фигура 1
• Първостепенен разпоредител с бюджет е разпоредител, който 

съставя, изпълнява и отчита бюджет и е определен като такъв със закон.

• Второстепенен разпоредител с бюджет е разпоредител, определен с 

акт на Министерски съвет по предложение на първостепенния разпоредител 

с бюджет, съгласувано с министъра на финансите, освен ако в закон е 

определено друго.

• Разпоредител с бюджет от по-ниска степен е този, чийто бюджет е 

включен в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока 

степен. Разпоредителят с бюджет от по-ниска степен се определя със заповед 

на първостепенния разпоредител с бюджет, за което се уведомява министъра

на финансите.

Второстепенните разпоредители с бюджет могат да бъдат юридически 

лица на бюджетна издръжка или ръководители на структури / военни 

формирования, които не са юридически лица. Второстепенните 

разпоредители с бюджет-юридически лица са организации с установено 

устройство, обособено имущество и са носител на права и задължения. 

Първостепенен разпоредител с бюджет

Министърът на отбраната е първостепенен разпоредител с бюджет,

който съставя проект на бюджет, ръководи изпълнението му, упражнява 

контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и 

отчитането на бюджетите на второстепенните и разпоредителите с бюджет от 

по-ниска степен. Структурата по планиране, програмиране и бюджет 

осигурява функциите на министъра на отбраната, като първостепенен 

Фиг. 1.
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вява от държавния бюджет по функции 
„Отбрана и сигурност“, „Здравеопазване“, 
„Образование“, „Почивно дело, култура, 
религиозни дейности“ и други,с прилагане 
на програмен формат на бюджет на МО по 
политики и програми, с които се изпълня-
ват целите и приоритетите на МО, струк-
турите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и БА. За постигане на целите 
е необходимо съответното финансиране, 
администриране на разходите по отбра-
нителни (бюджетни) програми и отчитане 
в програмите на постигнатите резултати 
чрез прилагане на „Балансираната сис-
тема от показатели за ефективност на из-
пълнение на отбранителните програми”. 

Управление на финансовите 
ресурси

Финансовото осигуряване на Минис-
терството на отбраната се извършва чрез 
интегриране на функциите - планиране, 
прогнозиране, програмиране, бюджетира-
не, изпълнение, отчет, анализ и контрол 
на бюджетните разходи. Управлението на 
финансовите ресурси включва следните 
финансови дейности (фигура 2):

l Планиране на бюджета по полити-
ки, отбранителни програми (бюджетни про-
грами), функции, групи, дейности, парагра-
фи от ЕБК и направления на разходите;

l Управление на бюджета в рамките 
на бюджетната година;

l Управление на разходите за инвес-
тиционни проекти и материално-техниче-
ско осигуряване;

l Управление на плащанията чрез 
Система за електронни бюджетни разпла-
щания (СЕБРА);

l Система за счетоводно отчитане и 
анализи.

Източници на финансиране

Източниците на финансовото осигу-
ряване на МО са: 

l Собствени приходи;
l Финансови средства, предоставени 

по годишните закони за държавния бю-
джет и субсидии и трансфери от него;

l Целеви финансови средства, регла-
ментирани в нормативни актове на законо-
дателната и изпълнителната власт.

Планиране на бюджета

Планирането на бюджета на МО се 
извършва на база на финансовите пара-
метри за първата година от тригодишната 
бюджетна прогноза, определени на осно-
вата на извършеното програмиране за съ-
ответния шестгодишен период и разрабо-
тения „Меморандум на програмните реше-
ния”. Планирането на бюджета се извърш-
ва съгласно „Ръководство за планиране, 
програмиране, бюджетиране, изпълнение 
и отчет в отбранителните програми на МО, 
структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната и БА”.

Средносрочната прогноза е разра-
ботване на тригодишна бюджетна прогно-
за на МО, която съдържа информация за 
планираните финансови средства за ця-
лостната дейност по политики и програми. 
Средносрочната бюджетна прогноза на 
МО за тригодишен период се разработва 
на базата на предоставена от МФ макро-
икономическа рамка, указания на минис-
търа на финансите за подготовката на 
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(бюджетни) програми и отчитане в програмите на постигнатите резултати 

чрез прилагане на „Балансираната система от показатели за ефективност на 

изпълнение на отбранителните програми”.

Управление на финансовите ресурси

Финансовото осигуряване на Министерството на отбраната се извършва

чрез интегриране на функциите - планиране, прогнозиране, програмиране, 

бюджетиране, изпълнение, отчет, анализ и контрол на бюджетните разходи.

Управлението на финансовите ресурси включва следните финансови 

дейности (фигура 2):

• Планиране на бюджета по политики, отбранителни програми

(бюджетни програми), функции, групи, дейности, параграфи от ЕБК и 

направления на разходите;

• Управление на бюджета в рамките на бюджетната година;

• Управление на разходите за инвестиционни проекти и материално-

техническо осигуряване;

• Управление на плащанията чрез Система за електронни бюджетни 

разплащания (СЕБРА);

• Система за счетоводно отчитане и анализи.

Фигура 2
Източници на финансиране

Източниците на финансовото осигуряване на МО са: 

• Собствени приходи;

Фиг. 2.
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тригодишна бюджетна прогноза и разход-
ни тавани по основни направления на раз-
ходите - персонал, издръжка и капиталови 
разходи, както и Указанията на министъра 
на отбраната за програмиране за шестго-
дишен период.

Управление на бюджета  
през бюджетната година

Разпределение на бюджета
След приемане от Народното събра-

ние на Закона за държавния бюджет (ЗДБ) 
на Република България за съответната 
година и Постановление на Министерски 
съвет за неговото изпълнение структура-
та по планиране, програмиране и бюджет 
разработва „Доклад за окончателно раз-
пределение на бюджета на МО”. Бюджетът 
се разпределя по отбранителни политики, 
основни програми, програми, второстепен-
ни разпоредители с бюджет, функции, гру-
пи, дейности и параграфи от ЕБК, които се 
утвърждават от министъра на отбраната.

Управление на приходите
Министърът на отбраната е админи-

стратор на приходите, предвидени за по-
стъпване в бюджета на МО. Структурата 
по планиране, програмиране и бюджет 
утвърждава план за приходите в годиш-
ните бюджети на второстепенните разпо-
редители с бюджет. Второстепенните раз-
поредители с бюджет утвърждават „План 
за приходите” на подчинените си военни 
формирования/структури разпоредители с 
бюджет от по-ниска степен. За целите на 
централизирането на приходите и суми-
те на възстановените разходи в лева се 

използват транзитни сметки в Единната 
сметка на МО, като структурата по финан-
си осъществява функциите на Админи-
стратор на приходите в МО.

Изпълнение на бюджета
Изпълнението на бюджета на МО е в 

съответствие със Закона за изпълнението 
на държавния бюджет за съответната го-
дина и Постановление на Министерски съ-
вет за изпълнение на държавния бюджет 
на Република България. Редът и начинът 
за разходването на бюджета на МО еже-
годно се регламентират с утвърдените от 
министъра на отбраната „Указания по раз-
ходването на бюджета на МО”. Ежемесеч-
но директорът на структурата по планира-
не, програмиране и бюджет утвърждава 
месечен лимит за разход на второстепен-
ните разпоредители с бюджет въз основа 
на годишния бюджет на второстепенните 
разпоредители с бюджет, получени заяв-
ки от второстепенните разпоредители с 
бюджет и при необходимост изготвя и на-
значава допълнителен лимит за разход, 
съобразен със специфичните особености 
на дейността на съответната структура/
военно формирование към разпоредите-
лите с бюджет.

Редът за заявяване на финансовите 
средства се извършва в съответствие с 
фигура 3.

В случаи на необходимост второсте-
пенните разпоредители с бюджет изготвят 
и представят заявка за допълнителен ли-
мит за разход, съобразен със специфич-
ните особености на дейността на подчине-
ните им структури / военни формирования, 
разпоредители с бюджет. В края на годи-

Фиг. 3.
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Фигура 3

В случаи на необходимост второстепенните разпоредители с бюджет 

изготвят и представят заявка за допълнителен лимит за разход, съобразен със 

специфичните особености на дейността на подчинените им структури /

военни формирования, разпоредители с бюджет. В края на годината 

(четвъртото тримесечие) се изготвя коригиран бюджет на МО на основата на 

анализ за изпълнението на бюджета за деветмесечието и прогноза за 

изпълнението му за годината, който се изпраща в МФ по ред и срокове по 

указания от МФ. Коригираният бюджет на МО се утвърждава от министъра 

на отбраната, въз основа на което структурата по планиране, програмиране и 

бюджет изготвя коригирани годишни бюджети на второстепенните 

разпоредители с бюджет, в т.ч. по програми и по параграфи от ЕБК

(централизирани и децентрализирани плащания).

Управление на плащанията чрез Системата за електронни 

бюджетни разплащания (СЕБРА). Централизирани и децентрализирани 

плащания

СЕБРА е система за управление и контрол на бюджетните плащания на 

включените в нея второстепенни разпоредители с бюджет и разпоредители с 

бюджет от по-ниска степен. Участници в СЕБРА са: Българска народна 

банка; Министерство на финансите; обслужващи организации; министърът 

на отбраната, като първостепенен разпоредител с бюджет чрез структурата 

по финанси, структурата по планиране, програмиране и бюджет,

Министерство на 
финансите

СЕБРА

Структура по 
отбранителна 

аквизиция

БНБ
отдел

Сетълмент

Структура по
планиране, програмиране и бюджет

ЕФП за МТО и ИП Бюджет

Структура по
финанси на МО

Разпоредители с 
бюджет от по-ниска 

степен 
(в.формирования)

Търговски
банки

Второстепенни
разпоредители

Второстепенни
разпоредители

Второстепенни
разпоредители

Заявки по централни 
плащания

Разпоредители с 
бюджет от по-ниска 

степен 
(в.формирования)

Разпоредители с 
бюджет от по-ниска 

степен 
(в.формирования)
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ната (четвъртото тримесечие) се изготвя 
коригиран бюджет на МО на основата на 
анализ за изпълнението на бюджета за де-
ветмесечието и прогноза за изпълнението 
му за годината, който се изпраща в МФ по 
ред и срокове по указания от МФ. Кориги-
раният бюджет на МО се утвърждава от 
министъра на отбраната, въз основа на 
което структурата по планиране, програ-
миране и бюджет изготвя коригирани го-
дишни бюджети на второстепенните раз-
поредители с бюджет, в т.ч. по програми 
и по параграфи от ЕБК (централизирани и 
децентрализирани плащания).

Управление на плащанията  
чрез Системата за електронни 

бюджетни разплащания (СЕБРА). 
Централизирани  

и децентрализирани плащания

СЕБРА е система за управление 
и контрол на бюджетните плащания на 
включените в нея второстепенни разпо-
редители с бюджет и разпоредители с 
бюджет от по-ниска степен. Участници в 
СЕБРА са: Българска народна банка; Ми-
нистерство на финансите; обслужващи ор-
ганизации; министърът на отбраната, като 
първостепенен разпоредител с бюджет 
чрез структурата по финанси, структура-
та по планиране, програмиране и бюджет,  
второстепенните разпоредители с бюджет 
и разпоредителите с бюджет от по-ниска 
степен, които имат финансови структури. 
Те са осигурени с наименования, кодове 
и бюджетни сметки от Министерство на 

финансите. Разходите по бюджета на МО 
(централизирани и децентрализирани пла-
щания) се извършват чрез СЕБРА по ини-
цииране от второстепенните разпоредите-
ли с бюджет, а за нуждите на централните 
плащания - от структурата по финанси.

Управление на разходите  
за инвестиции за модернизация  

и придобиване на материални 
средства и услуги (ЕФП за МТО  

и ЕПСОССУ на МО)

Управлението на разходите за инвес-
тиции, за модернизация, придобиване на 
отбранителни продукти и услуги, строи-
телство и строителни услуги се извършва 
чрез Единния финансов план за МТО на МО 
(EФП за МТО) и Единния поименен списък 
на обектите за строителство и строителни 
услуги в МО (ЕПСОССУ). Ръководителите 
на основни програми/програми и второ-
степенните разпоредители с бюджет (ВРБ) 
през етапите „Програмиране” и „Бюджети-
ране“, по заявки от подчинените им военни 
формирования/структури и разпоредите-
ли с бюджет от по-ниска степен, разработ-
ват проекти на „План за материално-тех-
ническо осигуряване” и „Поименен списък 
на обектите за строителство и строителни 
услуги”, в съответствие с утвърдените про-
грамни меморандуми и финансови квоти.

Етапите „Програмиране”, „Бюджети-
ране” и „Изпълнение и отчет” са съгласно 
„Ръководство за планиране, програмира-
не, бюджетиране, изпълнение и отчет в 
отбранителните програми на МО, структу-

Фиг. 4.
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Фигура 4
Единeн финансов план за материално-техническо осигуряване на МО

ЕФП за МТО е основен документ за планиране на материално-

техническото осигуряване в МО, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и БА. ЕФП за МТО включва планирани доставки на 

материални средства и услуги за които, в основните програми/програми са 

планирани финансови средства. Съдържанието, етапите, сроковете, 

изискванията, реда за разработване и извършване на промени в ЕФП на 

МТО, както и отговорностите на ръководителите на основни 

програми/програми и второстепенни разпоредители с бюджет се определят с 

ежегодна заповед на министъра на отбраната.

Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни 

услуги на МО

Единният поименен списък на обектите за строителство и строителни 

услуги на МО е основен документ в който се планират финансови средства за 

строителство и строителни услуги в МО, структурите на пряко подчинение 

на министъра на отбраната и БА за съответната бюджетна година. ЕПСОССУ 

включва планирани обекти за строителство, строителни услуги и финансови 

средства за тях. Съдържанието, етапите, сроковете, изискванията и реда за 

разработване на ЕПСОССУ, както и отговорностите на ръководителите на 

основни програми/програми и второстепенни разпоредители с бюджет се 

определят с ежегодна заповед на министъра на отбраната.
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рите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и БА”. Взаимовръзките между 
Меморандума на програмните решения, 
бюджета на МО, ЕФП за МТО и ЕПСОССУ 
на МО са отразени на фигура 4.

Единeн финансов план  
за материално-техническо  

осигуряване на МО
ЕФП за МТО е основен документ за 

планиране на материално-техническото 
осигуряване в МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
БА. ЕФП за МТО включва планирани дос-
тавки на материални средства и услуги за 
които, в основните програми/програми са 
планирани финансови средства. Съдър-
жанието, етапите, сроковете, изисквания-
та, реда за разработване и извършване на 
промени в ЕФП на МТО, както и отговорно-
стите на ръководителите на основни про-
грами/програми и второстепенни разпоре-
дители с бюджет се определят с ежегодна 
заповед на министъра на отбраната.

Единен поименен списък на обектите  
за строителство и строителни  

услуги на МО
Единният поименен списък на обекти-

те за строителство и строителни услуги на 
МО е основен документ в който се плани-
рат финансови средства за строителство 
и строителни услуги в МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбра-
ната и БА за съответната бюджетна годи-
на. ЕПСОССУ включва планирани обекти 
за строителство, строителни услуги и фи-
нансови средства за тях. Съдържанието, 
етапите, сроковете, изискванията и реда за 
разработване на ЕПСОССУ, както и отго-
ворностите на ръководителите на основни 
програми/програми и второстепенни разпо-
редители с бюджет се определят с ежегод-
на заповед на министъра на отбраната.

Счетоводно отчитане  
и данъчно облагане

Счетоводната отчетност в Министер-
ството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната 
и БА се осъществява в съответствие със 
Закон за счетоводството, глава XV от За-
кона за публичните финанси,  Национал-

ните счетоводни стандарти и указания на 
Министерство на финансите. В Министер-
ство на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
БА счетоводството се осъществява на ос-
новата на документалната обоснованост 
на стопанските операции и факти, като се 
спазват изискванията за съставянето на 
документите, съгласно действащото за-
конодателство и вътрешноведомствените 
нормативни документи.

Съгласно Закона за счетоводството 
при изграждане и поддържане на счето-
водството в Министерството на отбрана-
та,структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната и БА се осигурява:

l Всеобхватно хронологично регис-
триране на счетоводните операции;

l Систематични счетоводни регис-
три за обобщаване на счетоводната ин-
формация, които се откриват в началото 
на отчетния период и се приключват в не-
говия край;

l Синтетични и аналитични счето-
водни регистри, както и равенство и връз-
ка между тях;

l Междинно и годишно приключване 
на счетоводните регистри, съставяне на 
оборотна ведомост;

l Изменение в извършените счето-
водни записвания чрез съставяне на кори-
гиращи счетоводни статии;

l Прилагане на индивидуален смет-
коплан.

За отразяване на стопанските опера-
ции в Министерство на отбраната, струк-
турите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и БА се прилага способът на 
двустранно счетоводно записване. Ежегод-
но в структурата по финанси се разработ-
ва Счетоводна политика и Сметкоплан на 
МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА,в съответ-
ствие с нормативната уредба и указанията 
на МФ, както и всички нормативни актове, 
документи и указания, отнасящи се до дей-
ността на бюджетните организации. Второ-
степенните разпоредители с бюджет и раз-
поредителите с бюджет от по-ниска степен 
изготвят самостоятелна счетоводна поли-
тика в съответствие с утвърдена счетовод-
на политика на МО, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
БА. За отчитане на бюджета и стопанските 
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дейности в МО,структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната и БА се 
прилага индивидуален сметкоплан изгот-
вен в съответствие с утвърден Сметкоплан 
на МО, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и БА. 

В МО, структурите на пряко подчине-
ние на министъра на отбраната и БА за 
счетоводно отразяване на промените в 
имущественото и финансовото състояние 
се съставят типови счетоводни операции, 
като се използват синтетичните счетовод-
ни сметки от Сметкоплана. Счетоводните 
регистри за аналитично и синтетично от-
читане се съставят в началото на отчетния 
период, като информационни масиви и се 
приключват в края на всеки месец и в края 
на отчетния период.

В Министерството на отбраната се 
изготвя Годишен финансов отчет на МО, 
който е в съответствие с указанията на Ми-
нистерството на финансите за годишното 
приключване в бюджетните организации.
Формата и съдържанието на годишния фи-
нансов отчет се определят със заповед на 
министъра на финансите.

Данъчно облагане

Разпоредителите с бюджет - юриди-
чески лица на бюджетна издръжка се раз-
читат самостоятелно за дължимите от тях 
данъци, такси и вноски в законово устано-
вените срокове.

Отчитане и облагане с данък върху 
приходите от стопанска дейност

Бюджетните организации се обла-
гат с данък върху приходите от стопан-
ска дейност (извършени сделки по чл. 1 
от Търговския закон, както и от отдаване 
под наем на движимо и недвижимо иму-
щество), съгласно Закона за корпора-
тивното подоходно облага не (ЗКПО). Да-
нъчна основа за определяне на данъка 
върху приходите от стопанска дейност 
са приходите на бюджетната организа-
ция, начислени през съответната година. 
Разпоредителите с бюджет - юридически 
лица на бюджетна издръжка, които реа-
лизират приходи от стопанска дейност, 
включително отдаване под наем на не-
движимо и движимо имущество водят 
отделна отчетност за стопанската си 
дейност. Те изготвят годишно обобщена 

Справка за приходите от стопанска дей-
ност и отдаване под наем на движимо и 
недвижимо имущество на подчинените 
си структури, която представят за ин-
формация и обобщаване в структурата 
по финанси. Структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната, кои-
то не са юридически лица представят в 
структурата по финанси на всяко триме-
сечие Справка за приходите от стопанска 
дейност и отдаване под наем на движимо 
и недвижимо имущество.

Министерство на отбраната чрез 
структурата по финанси и разпоредите-
лите с бюджет - юридически лица на бю-
джетна издръжка изготвят Годишна данъч-
на декларация за начислените данъци по 
ЗКПО на годишна основа, която предста-
вят в Националната агенция по приходите 
в срок до 31 март на следващата кален-
дарна година. Начисленият данък се за-
плаща еднократно в същия срок.

Отчитане и облагане  
на социалните разходи

Социалните разходи, предоставени 
в натура на служителите на Министер-
ство на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия се облагат с данък в 
размер, определен в ЗКПО за съответна-
та година. Данъчната основа за опреде-
ляне на данъка са начислените социални 
разходи за календарната година. Соци-
алните разходи, които не са предоста-
вени в натура, представляващи доход 
за физическите лица, се облагат при ус-
ловията и по реда на Закона за данъци-
те върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ). Структурата по финанси пода-
ва Годишна данъчна декларация, която 
се разчита централизирано с дължимия 
данък по СБКО на Министерство на от-
браната в срок до 31 март на следващата 
календарна година.

Отчитане и облагане  
с данък добавена стойност (ДДС)
Министерството на отбраната и юри-

дическите лица на бюджетна издръжка,  
данъчно-задължени лица по Закона за 
данък добавена стойност (ЗДДС) ежеме-
сечно изготвят обобщена Справка-декла-
рация по ЗДДС и внасят дължимия данък.



169

Отчитане на данъците  
върху доходите на физическите лица  

и осигурителните вноски
Бюджетните организации начисляват, 

удържат, отчитат и внасят данъците върху 
доходите на физическите лица и осигури-
телните вноски на основата на принципи-
те, правилата и сроковете на централизи-

раното разплащане. Сумите на начисле-
ните от бюджетните организации данъци 
върху доходите на физическите лица и 
осигурителните вноски се отразяват в тях-
ната отчетност като разходи за персонал 
и като трансфери за поети данъци върху 
доходите на физическите лица и осигури-
телни вноски.

1. Ministerstvo na otbranata, „Vatreshni pravila za byudzhetniya protses i finansovite deynosti v Ministerstvo na 
otbranata, strukturite na pryako podchinenie na ministara na otbranata i Balgarskata armiya“, 2016 g.
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И 
змененията в съвременната среда 
на сигурност, заедно с появата на 
нетрадиционни рискове и заплахи 

от терористичните действия поставят нови 
и неочаквани предизвикателства за на-
ционалната сигурност. Пряко въздействие 
върху нея оказват нестабилната обста-
новката в страните от Западните Балкани, 
Черноморския регион, кризата в Украйна, 
Близкия изток и Северна Африка. Проти-
водействието на „хибридния“ модел на во-
дене на война, съчетаващ конвенционал-
ни средства с неконвенционални методи, 
изисква търсенето на многостранни под-
ходи при решаване на предизвикателства-
та в областта на сигурността и отбраната. 

Република България изгражда своя-
та отбранителна политика в рамките на 
колективната отбрана на НАТО и на Об-
щата политика за сигурност и отбрана на 
Европеския съюз. В този смисъл, въоръ-
жените сили (ВС) са основен инструмент 
за изпълнение на задачите по защитата 
на националните интереси, изпълнение 
на съюзните ангажименти и принос към 
националната сигурност в мирно време. 
Те се използват в съответствие с устано-

вения ред от Конституцията, законите на 
страната и спазването на международното 
право. Националната отбранителна стра-
тегия дефинира следните мисии за ВС: 
„Отбрана“, „Подкрепа на международния 
мир и сигурност“ и „Принос към национал-
ната сигурност в мирно време“1. 

С цел намиране на приемлив баланс 
между наличните ресурси и развитието на 
необходимите способности за изпълнение 
на мисиите и задачите на ВС, отчитайки 
промените на стратегическата среда на 
сигурност и приоритетите в средносрочен 
план по придобиване на нови способности 
и модернизация на ВС,  беше извършен 
преглед на отбранителните способности 
на ВС2 и разработен „План за развитие на 
ВС до 2020 г.“3. Той беше разработен с от-
читане на резултатите от изпълнението на 
стария план и в съответствие с приетата 
„Програма за развитие на отбранителни-
те способности на Република България 
2020”4.  При неговото разработване внима-
нието беше фокусирано върху областите с 
дефицит от способности. Нов момент е че 
в него са включени и приоритетни инвес-
тиционни  проекти за ВС. За развитието на 
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способностите на ВС в колективната сис-
тема за отбрана, изключително важно зна-
чение има изпълнението на ангажименти-
те на Република България по пакета Цели 
за способности (ЦС) - 2013. В тази връзка 
беше извършен задълбочен анализ за 
степента на изпълнение на изискванията 
и беше констатирано, че по-голямата част 
от ЦС се реализират с ограничения, дефи-
цити и изоставане. Това води до снижава-
не на нивото на оперативна съвместимост, 
бойната ефективност и боеспособност на 
декларираните формирования и в крайна 
сметка до недостатъчни способности да 
изпълняват задачи в мисии и операции 
според предназначението си. Основната 
причина, възпрепятстваща изпълнението 
на ЦС и изграждането и подготовката на 
декларираните формирования е ограни-
ченият финансов ресурс. Независимо от 
обективните трудности и системния не-
достиг на финансови средства от послед-
ните години, ще продължат усилията за 
изпълнение на ЦС, изграждането и подго-
товката на декларираните формирования. 
Особено внимание ще се обърне за навре-
менното сертифициране на декларирани-
те формирования, макар и с неизбежни с 
оглед на създадената ситуация ограниче-
ния, основно в областта на бойната ефек-
тивност и оперативната им съвместимост. 

В рамките на пакета ЦС-2013, до 2020 г. 
приоритетните насоки за развитие на отбра-
нителните способности на страната ни са: 

l постигане на високо ниво на опера-
тивна съвместимост със съюзниците; 

l развитие на комуникационно-ин-
формационните системи на силите за раз-
връщане и за участие в операции и мисии 
зад граница; 

l повишаване на мобилността на 
формированията от Сухопътни войски; 

l развитие на способностите на 
Военноморските сили за борба с морски 
мини, морски и въздушен противник; 

l развитие на системите за самоза-
щита на летателните апарати; 

l развитие на способностите за во-
дене на разузнаване, наблюдение и целе-
указване.

Реализирането на тези насоки е свър-
зано с придобиване на нови способности 
чрез Системата за отбранителна аквизи-
ция (СОА), за които са необходими значи-

телни капиталови разходи.  Същата е една 
от подсистемите в Системата за управле-
ние развитието на ВС (СУРВС)5. За изграж-
дане на модерна и боеспособна армия в 
съвременните условия се използва пла-
ниране на отбраната, базирано на способ-
ности, което осигурява изграждане, разви-
тие, поддръжка и използване на необходи-
мите отбранителни способности. Неговото 
реализиране следва да бъде извършвано 
в единна система. 

В съответствие с поетите национални 
ангажименти, следва да се покриват ми-
нималните изисквания към способности-
те на ВС, разпределени в следните седем 
области: подготовка; развръщане; бойна 
ефективност; поддръжка; командване и 
управление; защита; информационно оси-
гуряване. В рамките на тези области при-
оритетните насоки за развитие на способ-
ностите на страната ни до 2020 г. ще бъдат 
съсредоточени основно в областите „Бойна 
ефективност“, „Командване и управление“ 
и „Информационно осигуряване“. Именно 
в тези три области съществува най-сериоз-
ният недостиг от способности, необходими 
за водене на съвременни военни операции. 
Този недостиг от способности има пряко и 
негативно отношение върху възможности-
те на ВС надеждно да гарантират въздуш-
ния и морския суверенитет на страната, 
както и върху пълноценното участие в мно-
гонационални съвместни мисии, операции 
и учения на НАТО и ЕС. 

За функциониране на малобройни, 
но добре въоръжени и ефективно дейст-
ващи ВС са необходими системни усилия 
за поддържане на въоръжението, бойна-
та техника и привеждането им в съответ-
ствие с изискванията за достигане на от-
бранителни способности за изпълнение 
на възложените мисии и задачи4. Това е 
процес, който изисква значителни ресурси 
и усилия за неговото реализиране. Модер-
низацията и превъоръжаването следва да 
бъдат разглеждани като непрекъснат про-
цес, който включва съвкупност от сложни и 
комплексни по характер дейности. Тяхната 
реализация е в пряка зависимост от ре-
сурсите, за разпределението на които не 
може да се разчита на пазарни регулатор-
ни механизми. За реализиране на проце-
са на модернизация на ВС са необходими 
значителни финансови ресурси, осигуря-
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ването на които следва да бъде реализи-
рано целево от републиканския бюджет. 
За съжаление през последните години 
финансирането става само в рамките на 
утвърдения финансов ресурс за МО, в съ-
ответствие със Закона за държавния бю-
джет. Всичко това налага необходимостта 
от изграждане и поддържане на цялостна 
система, чрез която обективно и прозрач-
но за обществото да се определят потреб-
ностите за развитие на въоръженията и 
техниката и чрез която те да се управляват 
така, че предвидените ограничени ресурси 
да се изразходват икономично и ефектив-
но. Необходимо е в процеса на функцио-
ниране на системата да бъдат осигурени 
следните условия:

l развитието на  въоръжението и 
техниката да са ориентирани към преодо-
ляване на различията между съществува-
щите отбранителни способности и тези, 
които са необходими за успешно изпълне-
ние на възложените за изпълнение мисии 
и задачи на ВС;

l осигуряване на възможност за коор-
динация в дейностите на всички участници в 
процеса на развитие на въоръжението и тех-
никата: ведомствата и структурите, които оп-
ределят направленията за развитие на ВС; 
научно-изследователските центрове, които 
ще дават и осъществяват предложенията за 
реализиране на развитието; производите-
лите, които ще реализират производството, 
гаранционната поддръжка и тази в процеса 
на експлоатация, а така също и реализира-
не на модернизация; обучение на личния 
състав, който ще експлоатира и поддържа 
изправността на съответните изделия;

l реализиране на процедури, които 
да дават възможност за последващ кон-
трол на взетите решения, гарантиране на 
икономично и ефективно управление на 
ограничените ресурси за отбрана.

„Програмата за развитие на отбра-
нителните способности на ВС на Репу-
блика България 2020“5 не предвижда 
организационни и структурни промени в 
научно-изследователските звена във ви-
сшите учебни заведения и на Института 
по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“, което е 
положителна индикация и предпоставка 
за запазване на приемствеността и е от 
изключително значение за реализация-
та на научните изследвания в интерес 

на отбраната. Основните насоки за про-
веждане на научните изследвания, под-
дръжката и съпровождането на научните 
проекти и експериментите ще бъдат не-
посредствено свързани с процеса за пре-
въоръжаване на ВС. Приоритетите в тях 
е необходимо да осигурят изпълнение на 
проектите за модернизация, развитие на 
бойните и поддържащи способности, ко-
муникационно-информационните систе-
ми и киберсигурността. На научните зве-
на се възлага да провеждат проучвания 
за придобиване на нови въоръжение, тех-
ника, системи и боеприпаси, разработва-
не на тактико-технически задания (ТТЗ) и 
проекти, както и контрола на качеството 
на доставените отбранителни продукти. 

Както вече беше отбелязано, не е без 
значение начина, по който ще се извършва 
финансовото осигуряване на отбранител-
ната аквизиция. Като основен източник на 
финансиране в Програмата4 е предвидено 
това да бъде реализирано чрез бюджета, 
но то може да се осъществява и от външни 
източници, каквито са Програмата на НАТО 
за инвестиции в сигурността (NATO Security 
Investment Program - NSIP), европейски про-
грами, двустранни механизми за финанси-
ране, допълнителни средства от освобожда-
ването от излишни и с отпаднала необходи-
мост движими вещи и недвижими имоти. За-
ложено е създаване и поддържане на ефек-
тивна СОА, като в основата на управлението 
на инвестиционните проекти да бъде прила-
гана методологията PRINCE 2 (PRojects IN 
Controled Environments), която се основава 
на контролиране на процесите за ефектив-
но управление на проектите. В процеса на 
реализиране на инвестиционните проекти 
се дава възможност Министерството на от-
браната да използва по-активно агенциите 
на НАТО. Такова сътрудничеството ще даде 
възможност за ползотворно развитие на ВС5.

Същевременно е целесъобразно 
по-голяма инициативност при използване-
то на търговските дружества с принципал 
министъра на отбраната, Индустриалния 
форум, изграждане на Национален отбра-
нителен клъстер,  инструментите на НАТО, 
ЕС, регионалното, многостранното и дву-
странното сътрудничество, както и на въ-
веждането на т.нар. „in-house“ възлагане в 
Закона за обществените поръчки (ЗОП)5.

 Ефективното функциониране на сис-
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темата за отбранителна аквизиция, упра-
влението на проекти, по-активното използ-
ване на възможностите на агенциите на 
НАТО и ползите от такова международно 
сътрудничество е от голямо значение за 
процеса на модернизация, придобиване 
на нови отбранителни способности и съз-
даване на условия за реинвестиране в 
отбраната. В резултат на проведения пре-
глед на способностите на ВС, констатира-
ния дефицит от способности и за миними-
зиране на негативното отражение върху 
възможностите на ВС да изпълняват в пъ-
лен обем възложените им мисии и задачи, 
бяха определени основните направления, 
в които следва да бъде извършено изграж-
дане на нови отбранителни способности, 
чрез реализиране (в условията на ресурс-
ни ограничения) на следните инвестицион-
ни направления/проекти: 

- придобиване на нов тип основен, 
многофункционален боен самолет и оси-
гуряване на интегрирана логистична под-
дръжка; 

- модернизация на фрегати клас E-71;
- изграждане на батальонни бойни 

групи (ББГ) от състава на механизираните 
бригади; 

- придобиване и логистична поддръжка 
на нови трикоординатни (3D) радари за ПВО;

- придобиване и логистична поддръж-
ка на многофункционални модулни па-
трулни кораби; 

- технически системи за водене на 
стратегическо разузнаване;

- кибернетична защита;
- съвместен оперативен център (СОЦ) 

на Съвместно командване на силите (СКС) ;
- АИС на МО, БА, оперативните и так-

тическите щабове. 
От тях три са от критична важност 

- придобиване на нов тип основен много-
функционален боен самолет; модерниза-
ция на фрегати клас Е-71 и  придобиване 
на основна бойна техника за изграждане на 
ББГ от състава на механизираните брига-

ди. С придобиването на многоцелеви само-
лети, българските ВВС ще разполагат със 
съвременни способности в трите основни 
роли – „въздух-въздух“, „въздух-повърх-
ност“ и „въздушно разузнаване“, ще се по-
стигне висока степен на оперативна съв-
местимост по стандартите на НАТО и ще се 
прекрати зависимостта от използване на 
авиационна техника руско производство. 
С модернизацията на две фрегати клас 
Е-71, ВМС ще повишат способностите си 
за  водене на бойни действия в морските 
пространства (борба с надводен, въздушен 
и подводен противник), за контрол на кора-
боплаването, за борба с асиметрични за-
плахи на море, за търсене и спасяване на 
море, за ескорт и защита на морските пъти-
ща. За Съхопътните войски (СВ) е от жизне-
на важност да изградят малки по състав, но 
добре екипирани, мобилни, боеспособни и 
оперативно съвместими с армиите от НАТО 
формирования, като този проект включва 
изграждането на 3 бр. ББГ.

Посочените основни инвестиционни 
проекти са в съответствие с потребности-
те от допълнителни отбранителни способ-
ности на ВС, с хоризонт за придобиване 
до и след 2020 г.  Тяхното успешно реали-
зиране е в пряка зависимост не само от 
възможността за финансово осигуряване 
на изпълнението, но и от наличния научен 
потенциал и възможностите му за провеж-
дане на ефективно научно-техническо съ-
провождане на инвестиционните проекти, 
а така също и от възможностите на бъл-
гарската отбранителна индустрия.

Реализацията на проектите за модер-
низация ще позволи да се преодолее тех-
нологичната изостаналост на ВС в област- 
та на отбранителните способности и ще 
има катализиращ икономически ефект за 
отбранителната индустрия и икономиката 
на страната. Инвестираните в модерниза-
цията средства означават иновации и раз-
витие на научния и производствен потен-
циал на страна.

1 Natsionalna otbranitelna strategiya, MS, 2016. 
2 Doklad za rezultatite ot provedeniya pregled na otbranitelnite sposobnosti na VS, MO, 2015.
3 „Plan za razvitie na VS do 2020 god.“, MO, 2015.
4 „Programa za razvitie na otbranitelnite sposobnosti na Republika Balgaria 2020“, MO, 2015.
5 Dushkov G.I., B. Markov, M. Alashki, „Aktualni aspekti za razvitie na VS na Republika Balgaria i rolyata na 
otbranitelnata akvizitsiya v protsesa na tyahnata realizatsiya”, konferentsiya „Nauchnite izsledvaniya v interes na 
otbranitelnata akvizitsiya”, NVU „Vasil Levski”, gr. V. Tarnovo, 04.06.2015 g. 
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Управление на основните процеси 
в системата за отбранителна 

аквизиция
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Резюме: Направен е преглед на Системата за отбранителна аквизиция като съвкупност 
от процеси и поотделно на основните процеси в системата, които материализират 
отбранителните способности, необходими на въоръжените сили както в мирно, така и във 
военно време.
Ключови думи: Система за отбранителна аквизиция, процеси, отбранителни способности

Abstract: A review of the Defense acquisition system as a set of processes and independently of 
the main processes in the system, which materialized defense capabilities needed by the Armed 
Forces, both in peace and in wartime.
Key words: Defense acquisition system, processes, defense capabilities

О 
пределението на понятието „от-
бранителна аквизиция“ в прак-
тиката на различните страни, къ-

дето тя е въведена, е принципно подобно, 
но с различни нюанси спрямо включените 
в нея процеси и процедури. Например, в 
САЩ тя е дефинирана като: „Управленски 
процес, с помощта на който Департамен-
тът за отбрана осигурява ефективни, ико-
номически достижими системи, доставени 
навреме на потребителя“. Във Великобри-
тания нейното определение е: „Дейности-
те по управление на изискванията, догова-
ряне, управление на технологиите и про-
ектите, поддръжка и снемане от въоръже-
ние, базирани на подхода за управление 
през целия жизнен цикъл за придобиване 
на военна способност“. В Германия основ-
ната процедура за изпълнение на проекти 
за аквизиция в отбраната се нарича „По-
требител, продукт, управление (Customer, 
Product, Management)“ и урежда отношени-
ята между участниците в Системата за ак-
визиция. Тя „...цели установяване и удов-
летворяване на търсенето от страна на 
Бундесвера, както и придобиването и под-

дръжката на необходимите способности 
чрез навременно и икономично снабдява-
не с оперативни продукти и услуги“. 

Даденото тук определение на поняти-
ето е на базата на използваната в Минис-
терството на отбраната (МО) негова ин-
терпретация през последните 15 години и 
изхождайки от релевантната теория (наша 
и чуждестранна), генезиса, организацията, 
документалната база и практиката в МО, 
относно това, какво включва отбранител-
ната аквизиция в себе си. 

Отбранителната аквизиция е (1) бю-
рократично управление, (2) процес на въз-
лагане на обществени поръчки и доставки 
и (3) съвкупност от интегрирани процеси по 
управление на жизнения цикъл на отбрани-
телните продукти, на научноизследовател-
ската дейност в полза на отбраната и от-
бранително-индустриалната политика, на 
проектите за модернизация, на снабдява-

* Изказаните мнения и коментари, извън цитираните 
данни и документи, са лични и не ангажират 
административната структура, в която работи 
авторът.
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нето за въоръжените сили (ВС), на инфра-
структурата на отбраната и други съпът-
стващи дейности, които (1+2+3) са свързани 
с национални инвестиции в придобиване 
на отбранителни продукти/способности, 
технологии, програми и тяхната интегрира-
на логистична поддръжка (аквизиционната 
логистика), необходими за постигане на На-
ционалната стратегия за сигурност и в под-
крепа на ВС на Република България. 

Целта на отбранителната аквизиция 
е да се придобият продукти, които отго-
варят на специфични определени нужди 
и удовлетворяване (в т.ч. придобиване и/
или подобрение/усъвършенстване/модер-
низация) на необходимите отбранителни 
способности на допустима (справедлива, 
разумна, оптимална) цена.

Съгласно модерните виждания за 
развитието на отбранителната аквизиция, 
в нея включваме и цялостното знание (до-
биване, използване, развиване и т.н. на 
същото), необходимо за придобиване на и 
освобождаване от даден продукт или оръ-
жейна система.

Съвременната отбранителна аквизи-
ция е сложен микс от наука, управление и 
инженеринг, в контекста на националното 
законодателство и регламентиращите до-
кументи за придобиване на оборудване и 
технологии свързани с отбраната и сигур-
ността на страната.

Накратко може да се определи, че 
отбранителна акавизиция материализи-
ра необходимите отбранителни способ-
ности на страната ни.

Системата за отбранителна акви-
зиция (СОА), от своя страна обединява 
процесите по планиране, проектиране, 
бюджетиране, разработване, изпитва-
не, договаряне, снабдяване (доставки), 
производство, внедряване (въвеждане), 
модернизация, интегрирана логистична 
поддръжка (ИЛП) и снемане от употреба 
на отбранителни продукти и другите дъл-
готрайните материални активи (ДМА), как-
то и по управлението на проекти, научната 
дейност в сферата на отбраната и отбра-
нително-индустриалното сътрудничество, 
аквизиционния риск и другите свързани с 
тях дейности и/или процеси, както и на во-
енната инфраструктура.

Основното е дефинирането на СОА 
или като единен процес, или като под-

робно изброяване на (свързани) проце-
си, които трябва да бъдат изпълнени, 
за да се придобие необходимото въоръ-
жение и техника и да се удовлетворени 
нуждите на потребителите на системата. 
СОА представлява интегрирана среда за 
координирано протичане на множество 
неразделно обвързани, но детерминира-
ни процеси, свързани с определението 
на понятието „отбранителна аквизиция” 
и нейната роля. 

Основните (десет) от тях са:
l процес на управление на жизнения 

цикъл на отбранителните продукти;
l процес на реализиране на отбра-

нително-индустриалната политика на МО; 
l процес на управление на научно-

изследователската и развойна дейност 
(НИРД) в областта на отбраната;

l процес на управление на снабдя-
ването (доставките) за ВС;

l процес на управление и изпъл-
нение на проектите за модернизация/
превъоръжаване на ВС (и опционално на 
асоциираните към тях компенсаторни/оф-
сетни споразумения); 

l процес на управление на отбрани-
телно-аквизиционния риск;

l процес на управление на интегрира-
ната логистична поддръжка (аквизиционна-
та логистика) на отбранителните продукти;

l процес на управление на качест-
вото, стандартизацията и кодификацията 
на отбранителните продукти (всеки компо-
нент е предмет на отделна подсистема);

l процес на управление на изпитва-
нията и контролните измервания на отбра-
нителни продукти;

l процес на управление на военната 
инфраструктура (инфраструктурата на от-
браната) и др.

Към тях може да бъдат добавени и 
участието в многонационални проекти и 
програми, като форма за придобиване на 
отбранителни способности, утилизацията 
на излишните за БА бойни припаси, както 
и връзката с отбранително-мобилизацион-
ната подготовка (ОМП).

(1) Управление на жизнения цикъл на 
отбранителните продукти.

Процесът за управление на жизнения 
цикъл на отбранителните продукти е насо-
чен към поддържане на постоянно и висо-
ко ниво на надеждност и експлоатационна 
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годност на отбранителните продукти в ин-
терес на потребностите на ВС и с цел из-
пълнение на техните мисии, цели и зада-
чи. Той е фундаментален процес на СОА, 
който обединява в себе си основната част 
от останали процеси на системата и от не-
говата ефективност зависи в значителна 
степен нейната ефективност. 

С понятието „жизнен цикъл на отбра-
нителните продукти“ се представя по-тяс-
ното разбиране на понятието „отбранител-
на аквизиция“. Това е така, защото СОА 
се основава на модела за управление на 
жизнения цикъл, който систематично упра-
влява цялостния живот на въоръжението, 
техниката и инфраструктурата - от идеята и 
разработване на концепция до снемане от 
употреба и отчет и реализация на излишни-
те имущества (вкл. и утилизация на излиш-
ните бойни припаси и взривни вещества) и 
изпълнение на екологичните изисквания 
съгласно националното законодателство.

Според Правилник за управление на 
жизнения цикъл на отбранителните про-
дукти (ПУЖЦОП)1 жизненият цикъл на 
отбранителните продукти включва след-
ните 5 фази:

- концепция;
- разработване;
- придобиване;
- експлоатация и поддръжка;
- снемане от употреба.
(2) Реализиране на отбранително-ин-

дустриалната политика на МО.
Процесът включва следните направ-

ления:
- дефиниране на възможните ефек-

ти от инвестиции в отбраната, факторите, 
които могат да им повлияят и водещи на-
правления и тенденции и постигане на за-
дадените цели;

- взаимодействието с Българската 
отбранителна технологично-индустриал-
на база (БОТИБ) и Европейската отбра-
нителна технологично-индустриална база 
(ЕОТИБ);

- Международно изложение за отбра-
нителна техника „Хемус“;

- провеждане на Индустриален фо-
рум (официално открит на 30.05.2012 г. 
като част от програмата на 10-та Между-
народна изложба „Хемус 2012 – Отбрана, 
антитероризъм и сигурност”);

- Национален отбранителен клъстър 
(част от БОТИБ, изгражда се в приоритет-
ни насоки, като киберсигурност, енергийни 
източници, космически изследвания и др.); 

- търговски дружества с принципал 
министъра на отбраната (към МО по-
настоящем са регистрирани 18 еднолични 
търговски дружества с персонал от около 
2 хил. служители);

- офсетна политика.
(3) Управление на научноизследова-

телската и развойна дейност (НИРД) в об-
ластта на отбраната.

Стратегическите цели за развитие 
на научните изследвания в областта на 
отбраната и сигурността са: бързо и ста-
билно увеличаване на приноса и ефектив-
ността на изследванията и технологиите 
в областта на сигурността и отбраната; 
разширяване и модернизиране на научния 
и изследователския капацитет в сигур-
ността и отбраната; значително нараства-
не на интензивността и резултатността 
на научноизследователските институции 
и индустрията/ бизнеса, които работят в 
интерес на сигурността и отбраната. На-
учните изследвания се дефинират като: 
фундаментални научни изследвания; на-
учно приложни изследвания и индустри-
ални научни изследвания. Технологичните 
области, обект на научни изследвания, са 
отразени в Концепцията за технологични 
области, подобласти и технологии за при-
лагане на Стратегията за изследвания и 
технологии в сигурността и отбраната. 

 (4) Управление на снабдяването (дос-
тавките) за ВС.

Организирането и възлагането на об-
ществените поръчки в МО е регламентира-
но във Вътрешните правила относно реда 
за планиране и организация на процеду-
рите за възлагане на обществени поръчки 
и контрола за изпълнение на сключените 
договори, които се отдават със заповед на 
министъра на отбраната (последната така-
ва е МЗ № ОХ-510/22.07.2014 г.). Те уреждат 
планирането, подготовката и възлагането 
на обществени поръчки по Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП), координация-

1 Последният П-7 от 09.09.2011 г., отменен с 
Правилник за отмяна на правилника за управление 
на жизнения цикъл П-5 от 15.07.2013 г.) и правилници 
за неговото изменение.
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та между административните структури в 
МО при осъществяване на тези дейности, 
както и взаимодействието между админи-
стративните структури на министерството 
и Централния орган за обществени по-
ръчки (ЦООП); възлагане на обществени 
поръчки, финансирани напълно или час-
тично със средства от европейските фон-
дове; задълженията и отговорностите на 
административните структури в министер-
ството и техните служители във връзка с 
възлагането на обществени поръчки; съх-
ранението и достъпа до документите, съз-
дадени и събрани в хода на провеждане 
на процедурите и организиране възлага-
нето на обществени поръчки; контрола на 
изпълнението на договорите за възлагане 
на обществени поръчки. Правилата целят 
създаване на условия за законосъобразно 
и ефективно разходване на бюджетните 
средства, както и публичност и прозрач-
ност в дейността по планиране, провежда-
не и възлагане на обществените поръчки 
в министерството. Прилагат се за общест-
вени поръчки за строителство, доставки и 
услуги за удовлетворяване на потребно-
стите на министерството и подчинените 
му структури, на второстепенните разпо-
редители с бюджет, които не са юридиче-
ски лица, както и на юридическите лица по  
чл. 60д от Закона за отбраната и ВС 
(ЗОВС), в случаите когато обществените 
поръчки за техните потребности се възла-
гат от министъра на отбраната.

(5) Управление и изпълнение на про-
ектите за модернизация/ превъоръжаване 
на ВС (т.нар. „Проектно управление“).

Ръководството на МО по време на 
служебното правителство на Република 
България, 06.08-07.11.2014 г., успоредно и 
в резултат на изготвянето и приемането на 
Визия „България в НАТО и ЕО – 2020“ и На-
ционална програма (НП) със същото име, 
регламентира и наложи за бъдещо изпъл-
нение и т.нар. „проектно управление“.

 (6) Управление на отбранително-ак-
визиционния риск.

Рисковите събития са случайни съби-
тия, които може да възникнат при изпълне-
ние на даден проект и които могат да поп-
речат с различен ефект върху заложените 
цели в стойностен и времеви аспект. Оцен-
ката на риска е неделима и задължителна 
част от общата оценка. 

(7) Управление на интегрираната ло-
гистична поддръжка (аквизиционна логис-
тика) на отбранителните продукти.

Напоследък съществуващата тенден-
ция за интеграция на процесите на отбра-
нителната аквизиция с отбранителната 
логистиката се задълбочава с развитието 
на документалната и материалната база 
свързана с усъвършенстването на въоръ-
жението и техниката, както и на науката и 
технологиите. Фокусът на интеграцията е 
върху общата цена на придобиване на от-
бранителния продукт (системата), възмож-
ностите за неговата логистична поддръж-
ка и взаимните предизвикателствата към 
аквизицията и логистиката, и всичко това 
на фона на преобладаващия многонацио-
нален характер на операциите.

Фундаменталната концепция за ин-
тегрираната логистична поддръжка (ИЛП) 
цели да обвърже отбранителния продукт 
(системата) с неговата логистична под-
дръжка през целия жизнен цикъл като се 
използва аналитичен подход при проек-
тирането на подсистемите за логистична 
поддръжка. Съгласно дефиницията ИЛП 
е комплексно разглеждане на всички еле-
менти от логистично естество, необходими 
за осигуряване на ефективна и икономич-
на логистична поддръжка през целия жиз-
нения цикъл на системата. По този начин 
логистиката се явява интегрална част на 
всички аспекти на системата и нейното из-
ползване. Алтернативно на термина ИЛП 
в специализираната литература се среща 
термина „логистика на аквизицията” или 
„аквизиционна логистика”. 

Аквизиционната логистика може да 
се дефинира като: Комплекс от технически 
и управленски дейности, изпълнявани за 
осигуряване на логистична поддръжка по 
време на цялостния процес на аквизиция, 
с цел минимизиране на стойността на под-
дръжката и осигуряване на необходимите 
за това ресурси. 

Логистичните елементи на аквизи-
ционната логистика са:

- влияние върху дизайна на продукта 
(системата);

- планиране на поддръжката;
- човешки ресурси и персонал;
- запасяване;
- поддържащо/тестово оборудване;
- обучение и поддръжка на обучението;
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- опаковка, манипулиране, съхране-
ние и транспортиране;

- недвижими съоръжения за поддръжка;
- програмно осигуряване;
- технически данни.
(8) Управление на качеството, стан-

дартизацията и кодификацията на отбра-
нителните продукти.

Всеки един от елементите на този 
процес сам по себе си е предмет на отдел-
на специфична система, а всичките те са 
неразривно свързани с процеса за упра-
вление на жизнения цикъл на отбранител-
ните продукти, и погледнато от този ъгъл 
те могат да се смятат, че са част от този 
фундаментален процес.

(9) Управление на изпитванията и 
контролните измервания на отбранител-
ни продукти.

Казанато по-горе за качеството, стан-
дартизацията и кодификацията на отбра-
нителните продукти в пълна сила е валид-
но и за изпитванията и контролните измер-
вания на отбранителните продукти.

(10) Управление на инфраструктурата 
на отбраната.

Инфраструктурата на отбраната до 
съвсем скоро не е разглеждана и съответ-
но регламентирана като процес от СОА. 
Единствено в Стратегията за отбранител-
на аквизция тя е посочена като такава, съ-
ответно това е отбелязано в компонентите 
и продуктите на системата. Тя по принцип 
не се и възприема като част от отбрани-
телната аквизицията, както от експертния 
състав на МО, така и от голяма част от 
ръководството на министерството и ВС. 
От 15.02.2016 г., обаче чисто администра-
тивно този процес е част от общата СОА, 
тъй като главна дирекция „Инфраструкту-
ра на отбраната“ бе обединена с дирекция 
„Отбранителна аквизиция“ като главна 
дирекция с името на последната. Тепърва 
предстои да се анализира нейното място 
в общата система и ще се предприемат 
действия (вкл. и регламентиращи) за ней-
ното приобщаване и съответно „припозна-
ване“ като елемент на системата. 

(11) Участие в международни проекти 
и програми.

Страната ни участва в няколко мно-
гонационални програми и инициативи (на 
НАТО и ЕС), които се явяват една добра 
възможност и механизъм за реализира-

не постигането на отбранителни способ-
ности, които са необходими за нашите ВС 
и цели, по които страната ни има поети 
ангажименти – в това число национални и 
съюзни. Такива са инициативата на НАТО 
„Интелигентна отбрана“ (Smart defence), 
на ЕС „Обединяване и споделяне“ (Pooling 
and Sharing), а далеч преди тях и участие 
в Програмата за развиване на способ-
ности за стратегически въздушни превози 
(SAC/C-17), Програмата на НАТО за Съюз-
но земно наблюдение (AGS) и Многона-
ционалните мирни сили в Югоизточна Ев-
ропа (SEEBRIG). България участва и в съз-
даването на т.нар. „Група на държавите, 
експлоатиращи самолети С-27J „Spartan“. 
Това са все примери за прилагане на ин-
телигентни подходи и решения за придо-
биване на (общи) способности. Такъв вид 
сътрудничество придобива все по-големи 
мащаби и обхваща все повече сфери, а от 
друга страна дава и все по-добри възмож-
ности на участващите в него страни. 

(12) Управление на утилизацията.
Естествен завършек на жизнения ци-

къл на отбранителните продукти е снема-
нето от употреба. Снемането от употреба и 
рециклирането трябва да се осъществява 
при такава логистична поддръжка, с из-
ползването на такива методи и средства, че 
да се гарантира ефективност в стойностно 
отношение при минимизиране на риска за 
околната среда и обществото. Проблемът с 
утилизацията на излишните бойни припаси 
в складовете на БА е свързан с необходи-
мостта да бъдат унищожени всички налич-
ни и ново появяващи се остарели и негодни 
бойни припаси, ракети, взривни вещества и 
барути, вкл. и излишните барути, съхраня-
вани като държавен резерв. 

(13) Управление на отбранително-мо-
билизационна подготовка (ОМП).

ОМП и свързаната с нея система се 
свързват с т.нар. „невоенен компонент“ 
на системата за сигурност и отбрана и 
осигуряването на граждански ресурси за 
целите на отбраната. Основните цели на 
ОМП са: да способства за организираното 
преминаване на страната, част от нейна-
та територия или отделни нейни системи 
в по-висока готовност за работа в извън-
реден режим или преминаване от мирно-
временно във военновременно състояние, 
при възникване на военна заплаха; да под-
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държа системата за държавно управление 
в готовност за работа във военно време; 
да се осигури при необходимост мобили-
зация на достатъчно национални граж-
дански  ресурси за целите на отбраната 
на страната (икономическо осигуряване на 
отбраната за военно време); да се осигури 
необходимата подготовка на ръководите-
лите и експертите от държавната админи-
страция и юридическите лица с възложени 
военновременни функции за изпълнение 
на тези задачи. 

Тъй като едно общество се готви за 
война от мирно време тази подготовка не 
бива да става хаотично, кампанийно и не-
организирано. Това повдига въпроса как 
да планираме, заделяме и разходваме 
ресурси в мирно време, за подготовка на 
страната за отбрана. Не трябва да се при-
ема, че СОА ще функционира само в мир-
но време, по тази причина е необходимо 
да бъдат създадени необходимите връзки 
и съвместни компоненти с ОМП.

Основната цел на СОА е предназна-
чена за придобиване на отбранителните 
способности, необходими за изпълнение 
на мисията на ВС, включително елемен-
тите за дългосрочна поддръжка, на базата 
на поставените изисквания и приоритети. 
СОА е мястото, където се осъществява 
действителното изпълнение на бюджетите 
за отбрана, като тя предоставя конкретни 
решения за избор на най-добрия (възмо-
жен) от техническа и икономическа (може 

да се добави и обществено-политическа, 
социална и др.) гледна точка вариант за 
удовлетворяване на необходимите опера-
тивни изисквания в максимална степен и 
на оптимална цена. 

За изпълнението на тази си генерал-
на системна функция няма значение дали 
самата система, като част от общата Сис-
тема за управление на развитието на ВС 
(СУРВС) или на Системата за отбрана, и 
нейните основни процеси, в частност, се 
намират в положение на мир или по време 
различно от мир – военни действия спрямо 
територията на страната или спрямо друга 
страна-членка на НАТО, бойни действия 
с участието на нашите ВС (или наши во-
енни подразделения) извън територията 
на страната, като част от изпълнение на 
мисиите на ВС, друг вид агресия спрямо 
страната ни, вкл. и хибридни такива, както 
и други ситуации и измерения, които могат 
да бъдат категоризирани или квалифици-
рани с понятието съвременен конфликт. 
Отбранителната аквизиция като съвкупен 
процес (или като съставна част от проце-
си) материализира необходимите за стра-
ната ни отбранителни способности. За 
това основно предназначение на отбрани-
телната аквизиция и на СОА се работи це-
ленасочено и перманентно, от мирно вре-
ме за посрещане на предизвикателствата 
на ефективния военен конфликт (т.е. на 
войната) и от военно време за постигане 
на победа и траен мир.

1 Alashki M., Sistema za otbranitelna akvizitsiya na Republika Balgaria – vazmozhnosti za usavarshenstvane,  
monografiya, Ministerstvo na otbranata, Glavna direktsiya „Otbranitelna akvizitsiya“, 2016.
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Предизвикателства при управление 
на риска в отбранителната програма 
за съвместна подготовка и операции 

на въоръжените сили 
Полковник Добромир Ангаровi

Резюме: Повишените изисквания за участие на Република България в целия спектър от 
мисии и операции на НАТО и Европейския съюз води до необходимост от своевременно и 
адекватно планиране на необходимите финансови и материални ресурси. С използването 
на резултатите от разработени рационални планиращи модели и методи, поуките от опита 
е възможно да се усъвършенстват планирането, разходването на финансови средства и 
управлението на риска. В доклада се разглеждат предизвикателствата пред програмния 
екип за администриране на отбранителната програма в съвременната среда за сигурност.
Ключови думи: мисии и операции зад граница, финансово осигуряване, планиране, 
програмиране и бюджетиране

Abstract: Annotation: Increased participation requirements of the Armed Forces of the Republic of 
Bulgaria in the whole spectrum of missions and operations of NATO and the European Union leads 
to the need for timely and adequate planning of the necessary financial and material resources. 
Using the results of the developed rational planning models and methods, and given lessons 
based on experience, it is possible to improve the planning, expenditure of financial resources 
and risk management. The report examines the challenges faced by the programming team for 
administration defence program in the contemporary security environment.
Key words: missions and operations abroad, financial security, planning, programming and 
budgeting

П 
о своята същност управлението 
на риска е съществена и значима 
управленска дейност, оказваща 

влияние върху реализирането на органи-
зационните цели и проекти, и подпомага-
ща ръководителите на административни-
те структури при вземане на обосновани 
и рационални решения. Управлението на 

риска1 е динамичен процес, явяващ се 
част от цялостното управление на отбра-
нителните програми и се осъществява на 
всички нива от програмната структура. 

i Авторът е Началник на отдел  в Съвместното ко-
мандване на силите,  участвал в мисии в Ирак и Аф-
ганистан, с интереси в областта на мениджмънта и 
управление на финансовите средства в Българска-
та армия.

1 Управление на риска – процес на 
предотвратяване, отстраняване или ограничаване 
на риска, включващ текущи организационни, 
контролни, оценъчни, комуникационни, технически 
и технологически дейности в МО и БА, при които 
резултатите от оценка на риска се интегрират в 
друга информация (организационна, социална, 
икономическа, техническа и др.), за да се стигне до 
решение за нуждите и начините за намаляване или 
ограничаване на риска.
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Взетите решения по управлението на ри-
ска и финансиране на съответните дей-
ности за противодействие на рисковете са 
насочени към постигане на заповяданите 
приоритети, както и към реализацията на 
целите и способностите на структурата. 
При определяне на рисковете, които мо-
гат да влияят върху постигането на це-
лите и задачите в отбранителната про-
грама, която администрира, планира и 
управлява разходването на бюджетни-
те средства за участието на формиро-
ванията от въоръжените ни сили в опе-
рации и мисии зад граница, следва да 
се вземат предвид следните фактори, 
които се разделят в три основни групи: 

l Външни фактори за Министерството 
на отбраната, които косвено влияят върху 
поставените цели и задачи в отбранител-
ната програмата. 

l Вътрешни фактори за Министер-
ството на отбраната, които влияят пряко 
върху поставените цели и задачи в отбра-
нителната програмата.  

l Вътрешни фактори за програмата 
и/или организацията, чието влияние има 
най-силно значение за поставените цели и 
задачи в отбранителната програмата.  

Външните фактори за Министерство-
то на отбраната е необходимо да бъдат 
описани в програмния меморандум на про-
грама и бъдат посочени като допускания в 
работния документ. Те могат да се опреде-
лят по следните функционални области: 

l военно-политически фактори;
l среда на сигурност в световен и 

регионален план;
l законова и нормативна уредба; 
l икономически фактори; 
l ниво на научно и техническо раз-

витие; 
l фактори, свързани с опазване на 

околната среда. 
Външните фактори основно отразя-

ват състоянието на средата за сигурност, 
икономическото развитие на страната и за-
ложените макроикономическите показате-
ли, политиката на правителството в облас-
тта на отбраната, тригодишната бюджетна 
прогноза, Закона за държавния бюджет на 
Република България за бюджетната годи-
на и Постановлението на министерския 
съвет за неговото изпълнение. 

Вътрешните фактори за Министер-

ството на отбраната, които влияят пряко 
върху реализацията на поставените цели 
и задачи в отбранителната програмата са: 

l разпределението на бюджета на 
Министерството на отбраната по полити-
ки, функции, дейности и направления на 
разходите; 

l нивото на бюджета на Министер-
ството на отбраната като процент от брут-
ния вътрешен продукт (БВП); 

l нивото на политическа амбиция;
l заделените финансови средства 

за придобиване на нефинансови активи 
(капиталови разходи); 

l утвърдена програмна структура; 
l необходимите отбранителни спо-

собности за реализиране на целите и за-
дачите на програмата; 

l поети коалиционни ангажименти 
към партньорите от НАТО и Европейския 
съюз;

l декларирани сили и средства за 
НАТО и Европейския съюз;

l степента на участие на формиро-
вания от ВС на Република България в опе-
рации и мисии зад граница; 

l нивото логистично осигуряване; 
l развитие на инфраструктурата; 
l обучение на кадрите и други. 
Вътрешните за министерството на 

отбраната фактори са свързани с изпъл-
нение на следните документи: Стратеги-
ческа концепция на НАТО; Стратегия за 
сигурност на Европейския съюз; Страте-
гия за национална сигурност; Национална 
отбранителна стратегия; Бяла книга за от-
браната и въоръжените сили; Закон за от-
браната и въоръжените сили на Република 
България (ЗОВСРБ); Закон за публичните 
финанси; Програма за развитие на отбра-
нителните способности на въоръжените 
сили на Република България; План за раз-
витие на въоръжените сили; Дългосрочен 
инвестиционен план на Министерството 
на отбраната; Вътрешни нормативни ак-
тове; Указания на министъра на отбрана-
та; Меморандум на програмните решения; 
Указания за отбранителна политика; фи-
нансова макрорамка на Министерството 
на отбраната и др.  Влиянието на изпълне-
нието на тези фактори се конкретизират за 
всяка програма и трябва да бъдат описани 
и съобразени с приетите целите, задачите, 
сценариите за планиране, определените 
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финансови квоти на програмата, както и 
нейната специфика. 

Вътрешните за отбранителната про-
грама (организацията) фактори, които 
имат има най-силно влияние и значение за 
конкретното изпълнение на приоритетите, 
целите и задачите са: 

 управленски стил и организацион-
на структура;

 финансово осигуряване на зало-
жените цели и задачи;

 ниво на национално логистично 
осигуряване; 

 програмна структура; 
 подготвеност (капацитет) на про-

грамния екип; 
 разработена база от данни; 
 комуникационно-информационно 

осигуряване;
 конфликт на интереси и други. 
Вътрешните за програмата (организа-

цията) фактори се изясняват от екипа при 
детайлното планиране на целите, задачи-
те и дейностите в програмата.

1. Оценка и анализ на риска на от-
бранителната програма, която ръко-
води, планира и управлява бюджета 
за участие на формированията от въ-
оръжените ни сили в мисии и операции 
зад граница 

Съгласно вътрешноведомствени-
те  нормативни актове, следва да се има 
предвид, че целите на програмата и съот-
ветстващите им задачи не се подлагат на 

анализ на риска, т.е. целта на отбранител-
ната програма не се променя. Финансова-
та квота и времевия период на програмата 
са основни характеристики, които се из-
числяват по строго дефинирани правила в 
съответните мерни единици, поради което 
рисковото отклонение от тях също се из-
мерва с точни количествени измерители. 
Качеството на програмата се разглежда от 
две гледни точки – качество на програмата 
и качество на управлението на програма-
та. Качеството на управление на програ-
мата не се подлага на риск. При него няма 
как да бъдат измерени количествени/ка-
чествени отклонения и влиянието им при 
реализиране на целите и задачите на от-
бранителната програма.  В хоризонтално 
направление следва да бъдат  представе-
ни съответствието между отклоненията от 
планираните стойности в проценти и оцен-
ката на риска. Във вертикално направле-
ние са представени основните области на 
отбранителната програма, за които про-
грамния екип допуска наличие на  риск от 
промяна.  Идентифицираните рискове се  
обобщават в „Списък на значими рискови 
събития” по отбранителната програма ад-
министрираща процесите по планирането 
и разходването на бюджетните средства 
за участието на формированията от въ-
оръжените сили на Република България в 
операции и мисии зад граница (програма 
1.5. „Съвместна подготовка и съвместни 
операции на въоръжените сили“).

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РИСКА

Скала/оценка
Основни области

Ниска
10% - 20%

Средна
20% - 30%

Висока
30% - 40%

Утвърден бюджет  
на програмата

Увеличение / 
Намаление  с по-

малко от 5%

Увеличение / 
намаление между

5%-10%

Увеличение/ намаление 
между

10%-20%

Срок на действие   
на програмата  - промяна 

на сроковете Промяна с по-малко 
от 5%

Промяна между
5%-10%

Промяна между
10%-20%

Обхват на програмата  - 
влияние върху целите  

и задачите

Много малка част 
от областите са 

променени

Много голяма част 
от областите са 

променени

Редукция на обхвата 
неприемлива за 

изпълнение на поставените 
цели и задачи

Качество на програмата
Малка част 

има отклонения 
приемлива за 

програмния екип

Редукция на 
качеството, одобрена 
от програмния екип

Редукция на качеството, 
неприемлива за 
програмния екип

Примерна таблица за качествен и количествен анализ на програмния риск
Таблица 1
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За определянето на рисковете, които 
се явяват ключови и значими за програма-
та, могат да се използват основно следни-
те методи:

 l „мозъчна атака” – програмния 
екип на отбранителната програма иденти-
фицира рисковете във всяка от предвари-
телно избраните /структурирани/ области, 
съгласно притежаваното ниво на компе-
тенции и опит. Този метод е основа за раз-
работване на контролни карти за иденти-
фициране на риска; 

l диаграми за описание на проце-
сите и етапите при изпълнение на от-
бранителната програма – използват се 
за подпомагане членовете на програмните 
екипи за по-пълното и правилно разбира-
не на причините и ефектите (последствия-
та) от настъпване на рисковите събития в 
хода на тяхното идентифициране; 

l метод „Експертна оценка” - пред-
ставляващи интуитивно-научен метод, с 
помощта на който рисковите събития могат 
да бъдат оценени по отношение на тяхна-
та вероятност за настъпване и очакваното 
влияние (последствия). За провеждане из-
следванията по метода ръководителят на 
отбранителната програма назначава екип 
за управление на риска. Този екип опреде-
ля рисковите области, които ще се оценя-
ват, и разработва анкетни карти. 

l метод на сценария - прави се 
подробен анализ на всички дейности, въз-
можните вероятности за възникване на ри-
скови ситуации, разиграват се всички ва-
рианти и се достига до най-вероятния сце-
нарий, който се предлага на ръководителя 
на екипа на отбранителната програма; 

l SWOT анализ – анализ за опре-
деляне на рисковите области и иденти-
фициране на рисковете. SWOT анализа е 
анализ на силните страни, слабите страни, 
благоприятните възможности и заплахи. 
Силните страни са свързани с квалифи-
циран персонал, наличието на модерни 
техника и технология, добър финансов 
ресурс,  ниски разходи за издръжка, до-
бър мениджмънт, положителна репута-
ция и др. Слабите страни са свързани с 
ниско квалифициран и/или неподготвен 
персонал, остаряла техника и технология, 
необосновано увеличени на разходи, не-
достиг на финансови средства, лоша ор-
ганизационна структура, лоша репутация  

и др. Благоприятно въздействие могат да 
окажат следните елементи: подобряване 
на средата за сигурност, научно-техни-
чески открития използвани в интерес на 
отбранителната програма за постигане 
на целите и задачите, положителни про-
мени в законодателството, подобряване 
на макроикономическата среда, поевти-
няване на суровините. Заплахите могат 
да са свързани със скок на цените на су-
ровините, недостатъчни финансови сред-
ства и материални ресурси, влошаване на 
макроикономическата среда и увеличава-
не на административната тежест чрез про-
мени в законодателството и/или вътреш-
ната нормативна база и др. 

След анализ и оценка на факторите 
влияещи върху системата за планиране 
на ресурсите в отбранителните програ-
ми и частност програма 1.5. „Съвместна 
подготовка и съвместни операции на въ-
оръжените сили“ следва да се идентифи-
цират значимите рискове, от които зависи 
както изпълнението на поставените цели и 
задачи. Рисковите събития оценени и оп-
ределени като значими следва да бъдат 
наблюдавани и управлявани от екипа за 
управление на риска. Идентифицираните 
и класираните рисковете в програмата са 
определени като са използвани приори-
тетно следните методи: Метод „Мозъчна 
атака”; Метод „Експертна оценка”; „Метод 
на сценария” и SWOT анализ2 - на силните 
страни (S), слабите страни (W), възмож-
ностите (O) и заплахите (T) .

На база гореизложеното се разработ-
ва примерен списъкът на рисковете, които 
могат да бъдат идентифицирани от екипа 
за управление на риска на отбранителната 
програма. 

2 SWOT - анализ - широко популярна техника 
от стратегическото управление, разработена 
от  Алберт Хъмфри. Анализът разглежда четири 
фактора, които идентифицират проекта, продукта 
или организацията, на които са приложени
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Иденти-
фикацио- 
нен номер 
 на риска

Наименование на 
риска Описание на риска Причини за проявление

1

Забавяне на 
вземане на решение 
на МС на Р България 
за участие на 
контингент от ВС в 
операция или мисия 
зад  граница.

Забавяне на 
изготвяне на 
иницииращи 
документи от 
стратегическото ниво.

Забавянето на вземане на 
решение на МС на Р България 
за изпращане и използване на 
българският контингент или 
изготвянето на иницииращи 
документи от стратегическото ниво 
поставя под риск своевременната 
подготовка и развръщане на 
българският контингент. Това 
ще доведе до несвоевременно 
осигуряване на време и  финансови 
средства, необходими за 
провеждане на подготовката и 
участието в мисията

Проява на 
недалновидност или 
грешни политически 
становища при вземане 
на решенията на МС за 
участие на контингент 
от ВС в операция или 
мисия зад  граница

2

Несъобразяване 
на нивото на амбиция 
с възможностите 
на бюджета на 
програмата.

Поемане на нови ангажименти, 
несъобразени с възможностите на 
бюджета на програмата, ще доведе 
до затруднения при поддържане 
на пълни оперативни способности 
на щабовете и формированията 
от ВС, изпълняващи мисии 
извън територията на страната,  
осигуряването и поддръжката на 
ежедневната им дейност

Поемане на финансово 
неосигурен ангажимент 
за участие с контингент в 
мисия или операция зад 
граница

Външни фактори за системата Вътрешни фактори за системата

Промяна средата за сигурност на основание на 
военно - политически фактори – влошаване на 
обстановката на театъра на военните действия, 
предислокация на контингента, промяна на 
условията за участие на формирования от ВС 
на Р България зад граница и т.н.

- промяна средата за сигурност на основания 
на вътрешно ведомствени актове;
- промяна на ръководната структура 

администрираща отбранителната програма;
- промяна на поетите ангажименти към НАТО и 

Европейския съюз
- влошаване на финансовите параметри – 

намаляване на бюджета; 
- изменение и/или влизане в сила на нови 

ведомствени документи, влияещи и/или 
въвеждане на нови правила или отговорности по 
администриране на отбранителните програми;
- компетентност на програмния екип по 

управление на утвърдения бюджет;
- ползване на военна експертиза при вземане на 

решения;
- недостатъчно и/или липса на национално 

логистично осигуряване;
- липса на административен капацитет и 

практически опит в програмния екип;
- проява на конфликт на интереси при 

управлението на бюджетните средства;

Промяна средата за сигурност на основание 
на икономически фактори – влияние на 
икономическата криза върху заделените 
ресурси за отбрана, като процент от Брутния 
вътрешен продукт на държавата. 

Промяна средата за сигурност на основание 
на нормативни документи – влизане в сила на 
нови нормативни документи и/или промяна на 
съществуващи.

Таблица 2

Таблица 3
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Иденти-
фикацио- 
нен номер 
 на риска

Наименование на 
риска Описание на риска Причини за проявление

3

Осигуряване на 
непланови разходи, 
свързани с приемане 
на нови решения 
и изменение на 
действащи решения 
на МС.

Рискът е свързан с решения 
на МС, касаещи изпълнение на 
нововъзникнали задачи, изменение 
в размера на осигурителните вноски, 
на командировъчно–дневните пари, 
допълнителните възнаграждения за 
зона риск и други.

1.Изпълнение на нови 
задачи; 
2.Решения на МС,касаещи 
изменение в размера на 
осигурителните вноски, 
размера на дневните 
или квартирни пари 
при командировка в 
чужбина, допълнителните 
възнаграждения за зона 
риск и други.

4

Неосигуреност с 
финансови средства за 
дейностите, планирани 
за изпълнение на 
програмните цели и 
приоритети.

Редуцирането на финансовата 
квота на програмата и наличието на 
нерегулярни плащания през годината 
и изплащане на задължения за минал 
период ще доведе до: 
1.Ще затрудни изпълнението в пълен 
обем на дейностите по логистично 
осигуряване и комуникационно-
информационна поддръжка 
на ежедневната дейност на  
контингентите зад граница. 
2.    Затруднения при поддържане 
на пълни оперативни способности 
контингентите от ВС, участващи в 
мисии и операции извън територията 
на страната. 
3.Затруднения/невъзможност 
за провеждане на планираните 
мероприятия по съвместната 
подготовка и международни учения.

1.Неосигуряване 
в пълен обем 
на финансовите 
средства,необходими за 
дейностите, планирани 
за изпълнение на 
програмните цели и 
приоритети;  
2.Необходимост от 
изплащане на задължения 
за минал период; 
3.Необходимост от 
осигуряване на финансови 
средства за стартирали 
и неприключили 
процедури за доставка на 
отбранителни продукти и 
услуги

5

Неизпълнение на 
планираните доставки 
на отбранителни 
ресурси и услуги по 
утвърдени позиции в 
ЕФП за МТО на МО.

Неизпълнението на утвърдените 
позиции в ЕФП за МТО на МО ще 
възпрепятства осигуряването с 
необходимите за изпълнението на 
програмните цели отбранителни 
ресурси и услуги. Това ще доведе до: 
1.Невъзможност за своевременно 
окомплектоване на контингентите 
с необходимите им отбранителни 
продукти преди ротация; 
2.Непълното окомплектоване по 
табел на контингентите нарушава 
формирането на необходимите им 
способности и компрометира както 
изпълнението на поставените им 
задачи, така и защитата на силите - 
колективна и лична; 
3.Забавяне и прехвърляне на 
плащания по сключени договори през 
следващата бюджетна година, което 
значително натоварва бюджета на 
програмата.

1.Несвоевременното 
стартиране на 
процедурите по 
утвърдените позиции 
от ЕФП поради 
неокомплектоване 
на необходимата 
документация; 
2.Липса на кандидати 
за изпълнител на 
обществените поръчки; 
3.Подадените оферти от 
кандидатите не отговарят 
на изискванията на 
възложителя; 
4.Обжалване на 
решението за избор 
на изпълнител на 
обществените поръчки; 
5.Наличие на корупционни 
практики в процеса на 
избор на изпълнител на 
обществените поръчки за 
доставка на стоки и услуги 
по ЕФП. 
6.Неизпълнение на 
договорения срок за 
изпълнение на доставката 
на стоки и услуги.
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Иденти-
фикацио- 
нен номер 
 на риска

Наименование на 
риска Описание на риска Причини за проявление

6

Неизпълнение на 
поети ангажименти 
по технически 
споразумения със 
страни членки на 
НАТО по логистично 
осигуряване 
на военните 
формирования, 
изпълняващи мисии 
зад граница и/или 
изтичане на сроковете 
на тяхното действие.

Рискът е пряко свързан с 
транспортирането и логистичното 
осигуряване на нашите контингенти, 
изпълняващи мисии зад граница. При 
оттегляне на финансовата поддръжка 
от коалиционните партньори и 
възникване на необходимост от 
издръжка на контингентите изцяло 
национална отговорност извън 
споделените разходи за всяка мисия/
операция, необходимият финансов 
ресурс ще се увеличи неимоверно, 
ще затрудни прекомерно участието в 
съответната операция и ще натовари 
допълнително републиканския 
бюджет.

Едностранна промяна 
или прекратяване на 
договорените условия по 
технически споразумения 
със страни членки на 
НАТО за логистично 
осигуряване

7

Невъзможност за 
изпълнение в пълен 
обем на функции 
и задачи военното 
формирование, 
определено за участие 
в мисия/операция, 
вследствие на 
непълна оперативна 
съвместимост със 
силите на НАТО и/или 
ЕС.

Рискът се проявява при 
участие на военни формирования от 
ВС в коалиционни операции и учения, 
планирано в дефицит на време за 
планиране и без предварителна 
оценка на техническата съвместимост 
на В и Т, КИС, въведено на 
въоръжение в ВС. 

Наличният 
сертификат на военното 
формирование, 
определено за участие 
в мисия/операция, не 
отговаря на реалното му 
състояние.

8

Невъзможност 
за изпълнение на 
поети ангажименти 
по международни 
договорености и 
споразумения

Настъпила неизправност на 
основното въоръжение и техника, 
която би довела до невъзможност за 
изпълнение на поетите ангажименти 
по участие по международни 
договорености и споразумения с 
пълния обем декларирани сили/ 
способности 

Настъпила 
неизправност на 
основното въоръжение 
и техника на военното 
формирование

9

Затруднения при 
окомплектоването 
с военнослужещи 
на военните 
формирования, 
определени за участие 
в мисия/операция.

Рискът ще се прояви при 
невъзможност за заемане на 
определени длъжности със 
специфични изисквания от щата на 
военните формирования, определени 
за участие в мисия/операция.

Наличие на незаети 
длъжности от щата на 
военните формирования, 
определени за участие в 
мисия/операция.

10

Проблеми в 
гаранционната и 
следгаранционна 
поддръжка на 
въоръжение и бойна 
техника, придобити 
при изпълнение на 
договори за доставка 
на отбранителни 
ресурси.

Възникналите проблеми в 
гаранционната и следгаранционна 
поддръжка на В и Т, придобити при 
изпълнение на договори за доставка 
на отбранителни ресурси, ще 
доведат до намаляване или загуба 
на отбранителни способности от 
формированията

Наличие на проблеми 
в гаранционната и 
следгаранционна 
поддръжка на В и 
Т, придобити при 
изпълнение на 
договори за доставка на 
отбранителни 

ресурси

2. Дейности по идентифициране 
на рисковете, анализ, оценка и опреде-
ляне на значимите рискове за отбра-
нителната програма.

Първата фаза на процеса за управле-
ние на риска е идентифицирането и дефи-

нирането на рисковете, които биха могли 
да повлияят върху постигането на целите 
и приоритетите на програмата. За иденти-
фициране на рисковете се прилагат след-
ните подходи:
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- Определяне на риска на базата на 
целите – определят се целите на програ-
мата, а всички събития и обстоятелства, 
които могат частично или напълно да за-
страшат постигането на тези цели, се оп-
ределят като рискови;

- Определяне на риска на базата на 
класификация – определят се възможните 
източници на риск. На базата на тази кла-
сификация може да се разработи въпрос-
ник, от отговорите на който се извличат 
потенциалните рискове. Рисковете се кла-
сират в области и категории.

В процеса на идентификация и дефи-
ниране, освен екипа за управление на ри-
ска, се привличат и експерти от различни 
направления. Крайната цел на анализа на 
риска е вземане на решение на кои риско-
ве да се противодейства. Това е свързано 
с класифициране на рисковете:

- Ниски рискове – това са приемливи 
рискове, категоризирани като „ниски”. Те се 
приемат и не изискват противодействие. 
За тези рискове се определят редът и пе-
риодичността на наблюдение и доклад-
ване на измененията, свързани с тяхната 
вероятност и влияние;

Номер на 
риска

Наименование на риска Краен ранг

1
Забавяне на вземане на решение на МС на Р България за участие 
на контингент от ВС в операция или мисия зад  граница.Забавяне на 
изготвяне на иницииращи документи от стратегическото ниво.

64

2 Несъобразяване на нивото на амбиция с възможностите на бюджета на 
програмата. 68

3 Осигуряване на непланови разходи, свързани с приемане на нови решения и 
изменение на действащи решения на МС. 81

4 Неосигуреност с финансови средства за дейностите, планирани за изпълнение 
на програмните цели и приоритети. 70,5

5 Неизпълнение на планираните доставки на отбранителни ресурси и услуги по 
утвърдени позиции в ЕФП за МТО на МО. 67

6

Неизпълнение на поети ангажименти по технически споразумения със страни 
членки на НАТО по логистично осигуряване на военните формирования, 
изпълняващи мисии зад граница и/или изтичане на сроковете на тяхното 
действие.

77

7
Невъзможност за изпълнение в пълен обем на функции и задачи военното 
формирование, определено за участие в мисия/операция, вследствие на 
непълна оперативна съвместимост със силите на НАТО и/или ЕС.

77,5

8 Невъзможност за изпълнение на поети ангажименти по международни 
договорености и споразумения 63

9 Затруднения при окомплектоването с военнослужещи на военните 
формирования, определени за участие в мисия/операция. 18,5

10
Проблеми в гаранционната и следгаранционна поддръжка на въоръжение 
и бойна техника, придобити при изпълнение на договори за доставка на 
отбранителни ресурси.

18,5

- Средни рискове – това са значител-
ни рискове, категоризирани като „средни”. 
Към тях не се прилагат мерки за противо-
действие, но в същото време продължава 
тяхното наблюдение и контрол, с цел пре-
дотвратяване преминаването им в по-ви-
сока рискова категория. Някои рискове от 
тази група могат да бъдат категоризирани 
и като съществени;

- Високи рискове – това са съществе-
ни (значими) рискове, категоризирани като 
„високи”. Срещу тях се изисква активно 
противодействие. В някои случаи рискът 
може да бъде толкова висок, че да изисква 
преоценка на съответната дейност и дали 
тя ще бъде реализирана ;

- Остатъчни рискове - това са риско-
вете, които остават да съществуват след 
приемането на мерките за противодей-
ствие на значимите рискове.

Класифицирането на рисковете поз-
волява да се направи първоначална оцен-
ка кои от идентифицираните рискове са 
значими и следва да се управляват. След 
тяхното оценяване и изравняване на даде-
ните от оценителите рангове, идентифи-
цираните рискове се класират:

Таблица 4
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От общия брой идентифицирани ри-
скове – 10, бяха определени значимите за 
програмата 8 броя рискови събития, което 
представлява 80 % . По области значими-
те за програмата рискови събития са раз-
пределени:

– област „Правно-нормативна” – 1 
брой (риск № 1), което представлява 8 % 
от общия брой;

– област „Икономика поддръжка и ло-
гистика” – 4 броя (рискове № № 3,4,5 и 7), 
което представлява 40 % от общия брой;

– област „Способности на ВС (ЦС, 
съвместимост, проекти за модерниза-
ция)”– 2 броя (рискове № № 6 и 8), което 
представлява 20 % от общия брой;

област „Командване и управление“ – 
1 брой (риск № 2), което представлява 8 % 
от общия брой;

В останалите области не са включени 
значимите рискови събития. Оценката на 
програмните рискове, извършена на база 
анализа на експертна група е комплексна 
и включва едновременно оценяване на 
трите параметъра. Вероятността за прояв-
ление (сбъдване) на рисковото събитие е 
оценявано  съгласно таблицата и скалата, 
посочени в Стратегията за управление на 
риска в отбранителните програми.  Риско-
вете се определят, както следва:

l Рисковете, категоризирани съглас-
но скалата като висока вероятност/високо 
влияние, висока вероятност/средно влия-
ние и средна вероятност/високо влияние 
се определят като високи.

l Рисковете, категоризирани съглас-
но скалата като висока вероятност/ниско 
влияние, средна вероятност /средно влия-
ние и ниска вероятност/високо влияние се 
определят като средни.

l Рисковете, категоризираните като 
средна вероятност/ниско влияние, ниска 
вероятност/средно влияние или ниска ве-
роятност/ниско влияние -ниски и се при-
емат. За приемливо ниво на риска се счита 
ниво на риска в границите 10 - 20 % веро-
ятност на сбъдване на рисковото събитие 
и ниска оценка на последствията при на-
стъпване на рисковото събитие.

В резултат на извършеният анализ 
на оценените значими рискове и тяхната 
обвързаност с поставените за изпълнение 
пред програмата цели и приоритети е раз-
работен риск-регистър на програмата. В 
него са отразени както логическите връзки 
между процеса на планиране, програмира-
не и бюджетиране с процеса на управле-
ние на риска в програмата. 

Заложените цели при управление на 
риска на програмата са:

l Даване на разумна увереност, че 
планираните цели и приоритети на програ-
мата ще бъдат постигнати. 

l идентифициране и документиране 
на възможните рискове възпрепятстващи 
или затрудняващи изпълнението на поста-
вените пред програма цели и приоритети.

l На база идентифицираните ри-
скове определяне на значимите от тях и  
анализиране взаимовръзките им с целите, 

Фиг. 1. Матрица на значимите рискове
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приоритетите и задачите на програмата, 
определяне степента на влияние върху 
изпълнение на програмата, вероятността 
за проявление и размера на очакваните 
последствия.

l Дефиниране реда, дейностите, 
практиките, сроковете и отговорностите 
при управление на рисковете чрез плани-

ране на човешки, материални и финансо-
ви ресурси.

l Осигуряване на програмните екипи 
с достатъчна и адекватна предварителна 
информация за потенциалните рискови 
събития, вероятността от настъпването им 
и възможните методи, техники и мерки за 
намаляване на негативното им  влияние.
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П 
роблемът с енергийната сигур-
ност възниква, макар и не в тол-
кова глобален мащаб, колкото е 

днес, доста отдавна. Още в навечерие-
то на Първата световна война, Уинстън 
Чърчил взема историческо решение за 
заместването на въглища с нефт като 
гориво за Военноморските сили. След 
приемането на това решение, темата за 
енергийната сигурност многократно въз-
никва като особено важен проблем, а 
през последните десетилетия той е във 
фокуса на международната общност. 
Светът навлиза в тежка енергийна кри-
за, която вече е започнала да се усеща, 
и застава на пътя на възстановяването 
на световната икономика. Причините за 
военните конфликти в миналото са били 
различни – политически, идеологически, 
културно-религиозни, но най-вече ико-
номически, като често идеологическите 
и религиозните подбуди са използвани 
като претекст за воденето на войни, а в 
действителност целта винаги е била една 
и съща – икономическият интерес. Това 
важи с пълна сила и днес в комбинация 
със също традиционния стремеж за раз-
простиране на влияние в международната 
система. Политическата география вина-
ги е била принципно важен фактор в меж-
дународните отношения, доколкото през 
по-голямата част от историята на тези 

Енергийната сигурност на страната – 
основен елемент на отбранителните 

способности на държавата
Десислава Стоева

Резюме: В статията са разгледани научно-теоретичните и практико-приложни аспекти 
на проблемите свързани с енергийната сигурност на страната като основен елемент 
на отбранителните способности на държавата. Представени са понятия като рискове и 
заплахи за енергийна сигурност, политика за енергийна сигурност и рисковете и заплахите 
свързани с нея, както и  схващанията на автора за същността, структурата и качествените 
характеристики на тези основни понятия.

отношения стремежът за установяване на 
контрол върху териториите и природните 
ресурси, които имат критично важна роля 
за икономическия растеж и просперитет 
на една нация – „стратегическите ресур-
си“, почти винаги е бил движещ фактор 
за възникването на конфликти. Нашата 
страна изпълнява амбициозно , коректно 
и отговорно задълженията си като външна 
граница на Европейския съюз.Географски 
видимо е,че ние сме на пътя на основни-
те търговски потоци и енергоносители от 
Централна Азия и Близкия Изток, от Русия 
и ОНД към Европа, но каква е и имаме ли 
енергийна сигурност? За да се постиг-
не енергийна сигурност би следвало да 
се говори за стратегия за управление на 
енергийната зависимост чрез съответни-
те енергийни политики както и гарантира-
не на достънпи цени защитеност на дос-
тавките и диверсифициране. България е 
в неизгодна позиция, тъй като се намира 
между лидерите в света-(Изтока и Запад). 
От едната страна сме енергийно зависи-
ми, а от другата членуваме в една орга-
низация която диктува правилата НАТО. 
Тази военнополитическа организация се 
е ангажирала с проблемите на енергийна-
та сигурност- гарантиране на доставките 
и сигурност на морските трасета, кибер-
сигурност и дрги. От средата на първото 
десетилетие на 21 век енергийната си-
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гурност е сред най-високите приоритети 
в стратегиите и политиките за сигурност 
на развитите индустриални държави. Ри-
сковете и заплахите за нея се свързват 
главно с две обстоятелства - прогнози-
раното предстоящо достигане „пика“ на 
добива на жизненоважните за модерната 
икономика въглеводородни ресурси и си-
гурността на техните доставки. Ключови 
фактори от последните няколко години, 
обаче, кардинално променият енергийна-
та сфера. Най-значимите от тях са криза-
та от 2010-те година, стратегическият шок 
с добива на неконвeционални въглеводо-
родни ресурси и нарастналата уязвимост 
на критичната енергийна инфраструктура. 
Според експерти в сферата днес, полити-
ката за енергийната сигурност се нуждае 
от смяна на парадигмата, от нов модел на 
факторите и условията за нейното пости-
гане. Енергийната сигурност се качва на 
най-високо стратегическо ниво – заедно 
с политиката, икономиката, културата.  
Енергетиката е в основата на всички ико-
номически дейности, тя е необходима не 
само за задоволяване на базови потреб-
ности на обществото, но е основен фактор 
за икономическия прогрес, сигурността и 
повишаване на стандарта на живот. За-
това енергетиката е ключов приоритет на 
повечето държави, а енергийната полити-
ка е изключително важен елемент на меж-
дународните отношения. 

В международен план настоящето, 
а най-вече бъдещето, ще бъде белязано 
от необходимостта от приспособяване 
към едно ново положение на ожесточена 
конкуренция за енергийни ресурси, обу-
словена от нарасналото търсене, от все 
по-трудния достъп до тях, свързан с огра-
ниченията по отношение на опазването на 
околната среда, от различните политиче-
ски концепции за енергийна сигурност и 
изграждането на нови конюнктурни и стра-
тегически съюзи в енергийната и икономи-
ческата област. „Енергийната политика е 
твърде сложно нещо, за да бъде оставено 
в ръцете на енергетиците.’’1 По-рано ка-
квато външна политика се водеше, такава 
бе и енергийната политика на държавата. 
Сега все повече – каквато е енергийната 
политика, такава е и външната политика 
на държавата. „Енергийната сигурност е 
съвкупност от взаимосвързани и влияещи 

си един на друг фактори като: сигурност и 
диверсификация на доставките, сигурност 
на инфраструктурата, икономически рас-
теж, цени на енергийните ресурси, достъп 
до нови източници на ресурси, инвести-
ционни режими, сигурност на приходите, 
рискове от война и тероризъм, енергийния 
сектор като геополитическо оръжие, окол-
на среда, социална политика.” Много сло-
жен по отношение на енергийните ресурси 
е въпросът за диверсификацията, която е 
стратегически приоритет за нашата страна 
и едновременно с това – мантра за полити-
ческия елит. Несъмнено диверсификация-
та е ефективно превантивно средство сре-
щу зависимостта от някой монополист –  
зависимост, която винаги крие опасност в 
кризисна ситуация този монополист да из-
вива ръце и да налага политически пози-
ции. Диверсификацията е също така здра-
вословен подход, към който прибягва по 
възможност всяко националноотговорно 
управление. Диверсификацията обаче е и 
калкулация на икономически и геополити-
чески ползи и изгоди. Тя е важен стратеги-
чески приоритет, но не и самоцел. Защото 
би могло цената на геополитическата пе-
чалба да бъде икономическа катастрофа. 
И обратното, икономическата печалба да 
стане геополитически колапс. Диверсифи-
кацията също не е чист откъм компромиси 
процес, особено по отношение на демо-
кратичните ценности и принципи. Така се 
е разпоредила природата, че стратегиче-
ските суровини не са се разположили в 
съгласие с коефициента на демократич-
ност на държавите Господстващото вече 
почти 40 години (след енергийната криза 
от 1970-те години) разбиране за енергий-
на сигурност е предимно в рамките на 
наличността и достъпа до изкопаеми го-
рива, а като основна заплаха за глобална-
та енергийна сигурност се идентифицира 
прекъсването на енергийните доставки. В 
този смисъл, широко споделяният възглед 
за нейната същност най-кратко може да 
се обобщи като „стабилни и непрекъснати 
доставки на достъпни цени“. Значимостта 
на този проблем се предполага от общо-
приетото твърдение на геополитически 
стратези, инвестиционни банкери, геоло-
зи и физици за обозримото изчерпване 
на нефта и природния газ, за започнало 
„TheFinalCountdown“  в добива на въглево-
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дородни ресурси на приемлива „енергийна 
цена” . Това обстоятелство, както и остра-
та конкуренция за енергийни ресурси, за-
ради нарастващо търсене и потребление 
в развитите и в новоразвиващите се ико-
номики, образуваха контекста на енергий-
ните политики.

Това е период, в който големите по-
требители на енергийни ресурси (САЩ, 
ЕС, Китай и Индия), са силно зависими от 
доминиращите на енергийния пазар дър-
жави-производителки от Близкия Изток и 
Каспийския регион от Русия и др. Основ-
ните принципи на енергийния пазар бяха: 
енергиен национализъм, активна роля на 
„транзитните“ държави, доминиране на 
производителите над потребителите на 
енергийния пазар. Енергийният национа-
лизъм беше главният принцип, определящ 
поведението на основните участници на 
енергийния пазар – страните-производи-
телки, транзитните държави  и държавите, 
големи потребители на енергийни ресурси.

Енергийният национализъм създава 
реалност, в която поведението и реше-
нията на енергийните пазари, доставките 
на ресурси, в последна сметка да зависят 
не от пазарни икономически субекти, а 
от държавите-производителки, при което 
енергийният пазар се превърща в арена 
на междудържавни отношения. Нефтът и 
природният газ се използват като геопо-
литическо оръжие, а енергийната геопо-
литика и геоикономика става най-същест-
вената част от глобалната политика и от 
външната политика големите играчи на 
енергийния пазар2. От 2008-2009 година 
в енергийната сфера, започват да стават 
определящи тенденции, провокирани от 
въздействието на два нови, но с много си-
лен заряд фактора – глобалната финан-
сова и икономическа криза и шистовата 
революция в добива на газ, а вече и на 
нефт. Първият от факторите, кардинално 
променил средата на енергийните поли-
тики е световната икономическа криза. От 
2008 година не спират анализите на екс-
пертите по дефиниране на нейните харак-
теристики. Определят я като финансова, 
икономическа, на демокрацията и дър-
жавното управление, на обществото на 
потреблението и на материалната култура 
като цяло, на средата на обитаване, което 
може би ще доведе до глобална природна 

катастрофа. Споровете са около дълбочи-
ната на кризата, моделите на развитието 
и на евентуалните изходи от нея, но това 
което обединява анализаторите са конста-
тациите за наличието на кризисни процеси 
и техния глобален характер. От тази пози-
ция, изглежда убедително твърдението, че 
днес преживяваме многомерна глобална 
криза, или първата системна криза на гло-
балната епоха. 

Изчерпването на технологичния и 
организационен потенциал на последна-
та вълна на растеж по Кондратиев3 обу-
славя обстоятелството, че кризи с разли-
чен произход, които в обикновени усло-
вия се развиват в собствената си сфера, 
започват да си взаимодействат и да се 
наслагват една върху друга. Резултатът 
е своеобразен „резонанс“ на кризисните 
явления в различни сфери – политиче-
ска, икономическа, социална, енергийна 
и т.н. Освен това, всяка система, включи-
телно и социалната, има някакъв предел 
на устойчивост и такъв резонанс, осо-
бено, ако той се наслагва върху небла-
гоприятни дългосрочни тенденции или 
локални краткосрочни шокове, може да 
я изведе от равновесие. От 1900 до 2000 
година, динамиката на световното раз-
витие се определя от поредната фаза на 
дългосрочен хиперболичен ръст –индус-
триалния. В рамките на тази вълна има 
няколко фази, отделени от остри кризи, 
които водеха до смяна на парадигмата 
на развитие. Това са кризите от начало-
то на 1930-те години, тази от началото на 
1970-те години и последната – от края на 
2000-те години. Така например, кризата 
от 30-те години на миналия век води до 
рязко нарастване на ролята на държава-
та в икономиката на САЩ, Германия, Ита-
лия и много други. Този процес съвпада 
с ускорената индустриализация и рязкото 
увеличаване на потреблението на елек-
трическа енергия за промишлеността и 
на нефта като моторно гориво. 

Кризата от 1970-те години, довежда 
до прехода на САЩ и Западна Европа към 
постиндустриално развитие, базирано на 
глобализация, информатизация и либе-
рализация на социално-икономическата 
сфера. Ускорява се развитието на атомна-
та енергетика, нараства търсенето на при-
родния газ, като гориво за енергетиката.
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 Към края на 2000-те години темпове-
те на икономическия и енергийния растеж 
се приближава към максимума на 50-те 
и 60-те години, като най-високите темпо-
ве са в развиващи се страни. Всъщност, 
най-важната характеристика на пред-
кризисния растеж е съчетаването на по-
стиндустриалното развитие на развитите 
страни и бързата индустриализация на 
развиващите се страни (главно Китай) . В 
този период, обаче, с въвличането на клю-
човите развиващи се страни в световната 
икономика, постепенно се изчерпва потен-
циалът на глобализацията, информатиза-
цията  и либерализацията, т.е. на основни-
те елементи на третата вълна на растеж, 
което става очевидно в хода на глобална-
та криза от 2008/2009 г. 

В енергийната сфера, тази криза съв-
пада с началото на прехода от „индустри-
ална“, „въглеводородна“ към „неоиндусти-
ална“ , „умна“ енергетика, която включва 
редица направления: „умни“ мрежи, енер-
гийна ефективност (в широкия смисъл на 
това понятие), възобновяема енергетика, 
нови принципи на организация на енергий-
ните системи, смяна на акцента от произ-
водителя към потребителя. 

Тези тенденции би следвало да ста-
ват доминиращи след около двадесет го-
дини. До към 2030 г., всички реалистични 
сценарии за световната енергетика запаз-
ват водеща роля на въглеводородните, 
така наречените „горивни“ източници на 
енергия, което не отменя тенденцията на 
движение към „неоиндустриална“ енерге-
тика. На енергийните пазари, по оценките 
на експерти , то ще се изразява в  кон-
вергенция на процесите на глобализация 
и регионализация в енергийната сфера, 
така както това вече се случва в редица 
отрасли на промишлеността. Глобалното 
доминиране на производителите, посте-
пенно ще бъде заменено от доминиране 
на потребителите на енергия, което още в 
най-близко бъдеще може сериозно да про-
мени съществуващата картина в енергий-
ната сфера на света.

Вторият фактор, който кардинал-
но промени енергийните пазари е тиха-
та шистова революция в добива на газ, а 
вече и на нефт. Ефектите на  нейното въз-
действие върху цените на енергийните ре-
сурси и геополитиката предстои да бъдат 

анализирани и оценявани. Какво се случ-
ва, какви са параметрите на шистовия бум 
и на геополитическите последици от него?

През първото десетилетие на новия 
век, в експертните анализи за енергийна-
та сигурност господства  твърдението, че 
до двадесетина години ще настъпи пика 
в добива на въглеводородните ресурси, 
след което, ако вече няма създадена ал-
тернатива за ново масово гориво за про-
мишлеността и транспорта, човечеството 
е обречено на икономически апокалипсис. 
Никой не беше предвидил предстоящата 
(през 2008 г.) поява на „черния лебед“ – 
въвеждането на нов метод за производ-
ство на неконвенционален (шистов) газ на 
енергийно приемлива цена на. Същността 
на този метод е хоризонтално сондиране и 
хидравлично разбиване на т.нар. шистови 
скали, където неконвенционалният петрол 
и газ не се съдържа в концентрирани на-
ходища, а е „разпръснат“ из пластовете, 
складиран в миниатюрни пукнатини и за-
това не може да бъде извлечен оттам с 
традиционния метод на сондиране. Оче-
видно, съвременната енергийна картина 
на света все повече ще се променя. Пикът 
на международната търговия в световното 
потребление на енергоресурси, по редица 
оценки, ще бъде преминат около 2030 го-
дина. На мястото на доминиращата днес 
ресурсна глобализация ще се установи 
ресурсната регионализация, като фунда-
ментален фактор се очаква да стане ори-
ентацията към  местни енергийни ресурси, 
включително ВЕИ. При ресурсната реги-
онализация ще нараства относителният 
дял на технологичната и организацион-
нната глобализация. В този нов контекст, 
настъпват сериозни промени в енергийна-
та политика и поведение на основните су-
бекти на енергийния пазар. Изхождайки от 
всичко казано до момента в краткосрочен 
план е необходимо да се направи прео-
ценка на някои конкретни и считани досега 
за приоритетни инфраструктурни проекти, 
както и проекти на генериращи мощности, 
с оглед по-нататъшните действия по тях. 
В тази връзка следва да бъдат отчетени 
всички регионални проекти, обявени офи-
циално за приоритетни (октомври 2013), 
за да се прецени позицията на България 
по всеки от тях, които имат или могат да 
имат отношение към развитието на нацио-
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налния енергиен пазар. България тряба да 
се възползва от стратегическото си място 
на геополитическата карта,тя е разполо-
жена на ключов кръстопът в Европа, през 
който минава транзитните газопроводи от 
Русия в южна посока и който свързва Гър-
ция и Турция с европейската електрическа 
мрежа. Плановете в глобален мащаб на 
изграждане на транзитни газови коридори 
от Централна Азия до България, а оттам 
до Западна Европа, ще допринесат за пре-
връщането на страната в алтернативен 
коридор на доставки от природен газ и 
при правилно управление ще доведат не 
само до сериозен финансов ресурс, но и 
превръщането на България в разпреде-
лителен и пазарен център. Енергийната 
сигурност е ключов аспект на национална-
та и глобалната сигурност, а енергийната 
инфраструктура – една от особено значи-
мите за нормалното функциониране на об-
ществото критични инфраструктури. През 
последните години рисковете и предизви-
кателствата пред сигурността на функцио-

нирането на тази инфраструктура нарас-
наха неимоверно заради намаляването на 
основните въглеворододни ресурси върху 
които е базирана съвременната икономи-
ка (нефт и природен газ), нарастващата 
конкуренция за достъпа до тях, увелича-
ването на разстоянието между страните, 
където те се добиват и страните с най-го-
лямо потребление, както и заради компю-
търизирането на основните процеси при 
тяхното производство и транспортиране. 
В краткосрочен план е необходимо да се 
направи преоценка на някои конкретни и 
считани досега приоритетни инфраструк-
турни проекти, както и проекти на генери-
ращи мощности, с оглед по-нататъшните 
действия по тях необходимостта да бъдат 
предприети по-реални стъпки за защитата 
на българския национален интерес в енер-
гийния сектор в контекста на разглежда-
нето му в регионален и европейски план, 
като това следва да бъде един от водещи-
те приоритети на българската енергийна 
политика.

1 Nikolay Slatinski, lektsiya 2013 , Voenna akademiya „G.S.Rakovski’’
2 Velichka Milina; Novata paradigma na energiynata sigurnost; Izdatelstvo na Voenna akademiya „G. S. Rakovski“; 
Publikuvana na 09.12.2013 g. Sayt na Voenna akademiya „G. S. Rakovski“
3 Rosen Tsvetkov, Kondratiev i negovite ikonomicheski tsikli 30.08.09, http://investments.dir.bg/
4 https://ru.wikipedia.org



195

Етническите конфликти – заплаха за 
националната сигурност и отбраната 

Доцент д-р Красимир Добрев

Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на публикации в открити източници 
свързани с етническите конфликти. Чрез анализиране на основните характеристики на 
етническите конфликти и актуалните проблеми свързани с тях се посочат заплахите за 
националната сигурност и отбраната на страните.
Ключови думи: етнос, етническа група(общност), етнически конфликт, религиозни общности, 
етнически модел, миграция, толерантност.

Ethnic Conflicts – Threat to National Security and Defence

Associate Professor Krasimir Dobrev, PhD

Abstract: This report presents the results of research publications in open sources related to ethnic 
conflicts. By analyzing the basic characteristics of ethnic conflict and current issues related indicate 
threats to national security and defense.
Key words: ethnicity, ethnic group (community), ethnic conflict, religious communities, ethnic 
model, migration, tolerance

Ц 
елта на доклада е чрез изяснява-
не на основните характеристики 
на етническите конфликти и ак-

туалните проблеми свързани с тях да се 
посочат заплахите за националната сигур-
ност и отбраната.

Актуалност

Днес в света има над 194 официално 
признати държави. Само двайсетина измеж-
ду тях биха могли да се смятат за „етниче-
ски еднородни”: там националните малцин-
ства съставляват под 5% от населението. 
За 40% от държавите на планетата имат 
„пъстър етнически състав”, с пет или повече 
национални малцинства. Така мнозинството 
съвременни държави се явяват потенциал-
на арена на междуетнически конфликти. 

През втората половина на ХХ век в све-
та са избухнали над триста етнически кон-
фликти. По официални данни на ООН, след 

Втората световна война, в т.нар. „вътрешни 
войни” (сред които доминират именно меж-
дуетническите сблъсъци) са загинали пове-
че хора отколкото в „класическите” войни. “1

След края на „Студената война“ и 
постепенното налагане на еднополюсния 
модел, междуетническото напрежение 
значително нарастна, като към старите 
конфликти се прибавиха и много нови. ХХ-
ти век преживя три вълни на етнически 
конфликти, приключили със създаването 
на нови национални държави (след Първа-
та и Втората световни войни и след разпа-
дането на Съветският съюз). 

„Според съвременна оценка 35 от 37 
големи въоръжени конфликти в света в на-
чалото на 90-те са били вътрешно етниче-
ски конфликти.“2

Глобализацията

В своето произведение „Сблъсъкът на 
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цивилизациите“ Самюъл Хънтингтън по-
сочва „ В този нов свят най-разпростране-
ните значимите и опасни конфликти няма 
да бъдат между бедните и богатите или 
между други икономически дефинирани 
групи, а между народи, принадлежащи към 
различни културни общности. В границите 
на цивилизациите ще възникват между 
племенни войни и етнически конфликти“.

Факт е, че наблюдаваме разпадане на 
предишни етнически различни държави в ет-
нически по-хомогенни нации и като резултат 
от етнически конфликти – крах на социалната 
солидарност (и този процес, наричан етниче-
ско прочистване), възраждане на религиоз-
ния фундаментализъм и в най-индустриали-
зираните държави, нарастващо изключване 
на маргинализирани групи от една основна 
социална институция, каквато е пазара на 
платения труд. Така индексът на безработи-
ца в индустриализираните държави достигна 
неприемливо високи равнища, особено сред 
младите. Широко разпространена днес е за-
плахата и реалността от конфликти между 
общностите и националните държави. 

Немалко съвременни държави се 
разпаднаха, а други се тресат от етниче-
ски конфликти, като за това не са виновни 
съставляващите ги етноси, а провалите в 
провежданата от управляващите полити-
ка, недооценяваща етническия фактор. В 
търсене на форми за социално и полити-
ческо самоутвърждаване, при най-малко-
то изменение на социално-политическите 
условия, етносите реагират с повишена 
активност в политическите и социални 
процеси, стремейки се да докажат и съх-
ранят жизнеността си. Практиката сочи, 
че етносите често се явяват по-устойчиви 
общности от държавите, които населяват.

Глобални, национални и етнически 
конфликти засягат живота на милиони 
хора, унищожаване на културни ценности 
и способности, отнемат живота.

В условията на динамично променя-
щия се свят конфликтите са неизбежни. Мо-
жем да обобщим, че етническите конфликти 
са голям проблем в световен мащаб.

Същност на етническите  
конфликти и съдържание  
на етническите конфликти

Етнос в гръцкия език „ἔθνος“, е рав-

нозначно на народ. Този термин обикно-
вено означава донационална общност. 
В хронологичен план понятието или тер-
минът „етнос“ започва да се използва за 
разграничението на група хора или част от 
народа, или пък опазване на културното 
различие на даден народ над/от остана-
лите. Eтносът е голяма група хора, които 
имат общ произход и исторически корен. 
Най-важното за него са общият език, бит, 
култура, а обикновено и еднаквата религи-
озна принадлежност.

Формирана в определен исторически 
момент, дадена етническа общност преди 
всичко се идентифицира чрез: колектив-
но собствено име, мит за общи прадеди, 
споделени исторически спомени, един 
или повече елементи на обща култура, 
обвързаност с определена географска 
територия, чувство на солидарност в 
по-голямата част от представителите й.

Етническа група(общност) или етнос 
е обособила се група от хора, членовете 
на която се идентифицират един с друг въз 
основа на действително или предполага-
емо общо наследство - биологичен про-
изход, история, раса, родствени връз-
ки, религия, език, култура, територия, 
националност или външен вид. Члено-
вете на етническата група осъзнават при-
надлежността си към нея, а хората извън 
нея признават нейната обособеност.

Религията е важен, но не задължи-
телен елемент за обособяването на един 
етнос. 

Водещият, или още титулният етнос 
дава името както на държавата и на наци-
ята, така и на езика.

Държавите, които имат федеративен 
(САЩ, Индия, Босна и Херцеговина) или 
конфедеративен (Швейцария) тип на упра-
вление нямат титулен етнос. Федерациите 
имат автономия, но не пълна, докато при 
държавите от конфедеративен тип автоно-
мията е пълна.

Подобно на етноса и нацията е соци-
ална общност със специфична идентич-
ност. За да разграничат нацията от етноса 
учените обръщат внимание преди всичко 
на две важни обстоятелства: доколко да-
дена социална общност е исторически 
доказала своята устойчивост и притежава 
ли  най-важния компонент – съзнание за 
идентичност на по-високо ниво. В резултат 
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на дълги дискусии се оформят виждания-
та за  два основни модела на нацията – ет-
ническа нация и политическа нация. Мно-
го често етническата нация се представя 
като т.нар. източен модел, докато полити-
ческата се представя за западен модел.3 

Днес етносът може да бъде въприет 
като общност от хора, която е исторически 
обособила се на дадена територия, кому-
никира на разбираем за всички членове 
език, осъзнава различието си от остана-
лите подобни общности и въприема своя 
етноним (названието на етноса). Висока-
та подвижност (миграциите) на населе-
нието е способствала за разпокъсването 
на много етноси, които от своя страна са 
способствали за образуването на нови ет-
нически групи. В тази връзка могат да се 
разграничат етнически образувания като:

- етно-социален организъм, предста-
вляващ етнос или част от него свързани с 
определена държавност;

- етникос – представлява сборът от 
всички етнически групи, отнасящи се към 
даден етнос, независимо от местонахож-
дението им.

Етнически конфликт - всяка форма на 
граждански, политически или въоръжен 
конфликт, в който страните или една от 
страните, са мобилизирани, за да извърши 
или да страдат въз основа на етнически 
различия (VA Тишков).

 „Под етническия конфликт се раз-
бира социалното положение, причинено 
от разминаването на интереси и цели на 
отделните етнически групи в рамките на 
едно етническо пространство или етни-
ческа група, от една страна, и държавата, 
от друга страна, в пресечната точка на ет-
ническото и политическото пространство, 
което се изразява в стремежа на етниче-
ските групи за промяна на преобладава-
щото етническо неравенство или полити-
ческото пространство в тяхното територи-
ално измерение.“4

Характерни черти

Конфликтът - сблъсък на противопо-
ложни интереси, цели, вярвания, идеологии.

Етнически конфликт - форма на сме-
сената група на конфликти, в които групи 
с противоречиви интереси се различават 
от етнос. Според Международния инсти-

тут за мирни изследвания в Стокхолм, две 
трети от всички конфликти в средата на 
90-те години са били етнически.

 „Етнически конфликт - конфликтът 
между групи от хора, принадлежащи към 
различни етнически групи. Това е специ-
ална форма на социален или политически 
конфликт, който има някои особености:

1. конфликтните групи се виждат раз-
деление по етнически признак;

2. страните се стремят подкрепа в ет-
нически близък или етнически приятелска 
среда;

3. някои видове етнически конфликти 
в етнически фактор има тенденция за по-
литизиране;

4. нови членове се идентифицират с 
една от страните в конфликта въз основа 
на обща етническа идентичност, дори ако 
те не са в близост до тази позиция;

5. етнически конфликти не са често се 
случват около стойността-и на определе-
ни съоръжения и групи по интереси.“5

„Характеристики и причини за възник-
ване на етническите конфликти

Етническия конфликт не винаги е 
свързан с различната религия. Етнически-
те конфликти са условия за посегателство 
върху конституционния ред. Трябва да 
се схваща като условие за потенциален 
конфликт, защото хората в тези групи се 
идентифицират по различен начин от ос-
таналите граждани на една държава. Про-
блемите свързани с тази идентичност се 
появяват вследствие на дискриминация в 
образованието, заетостта, доходите и ус-
лугите. Вътрешни конфликти чиито причи-
ни се коренят в етнически различия може 
да се превърнат в сериозна заплаха за 
националната сигурност. Тези конфликти 
са свързани с предизвикване на различни 
прояви на гражданско неподчинение, ма-
сови безредици икономически кризи, бе-
жански вълни и др., като крайната цел е да 
се стигне до дестабилизиране и създава-
не на вътрешно напрежение във вътрешно 
политическия или икономическия живот на 
страната., т.е. Разпалването на етническия 
конфликт може да ги осъществи.

„Факт е обаче, че ние наблюдаваме раз-
падане на предишни етнически различни 
държави в етнически по-хомогенни нации и 
като резултат от етнически конфликти – крах 
на социалната солидарност (и този процес, 
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наричан етническо прочистване (Zelinka 
1996), възраждане на религиозния фунда-
ментализъм и в най-индустриализираните 
държави, нарастващо изключване на марги-
нализирани групи от една основна социална 
институция, каквато е пазара на платения 
труд. Така индексът на безработица в индус-
триализираните държави достигна неприем-
ливо високи равнища, особено сред млади-
те. Широко разпространена днес е заплахата 
и реалността от конфликти между етнически-
те общности и националните държави.“6

Всеки конфликт в обществото е соци-
алнен, а етническия конфликт е една осо-
бена форма на него.

Етнически конфликт или етническа 
война е въоръжен конфликт между две 
етнически групи. Той се разграничава от 
гражданската война, където една нация и 
етническа група воюва със самата себе си, 

В зависимост от характеристиките на 
страните, които си противоречат в етниче-
ски конфликт, можем да ги класифицираме 
като, „хоризонтален“ - между етнически гру-
пи; „вертикален“ - между етническа група и 
държавата. 

Етнически конфликт - е един бързо 
променящ се социално-политическа си-
туация, генерирани от отхвърлянето на 
съществуващата преди това статукво съ-
ществената част от представителите на 
един (или няколко) от местни етнически гру-
пи и се проявява под формата на най-мал-
ко един от следните членове на групата:

а) Започнала етноизбирателна еми-
грация от региона, значително се променя 
местната етно-демографския баланс в пол-
за на „другия“, останалите етнически групи;

б) създаването на политическа 
организация, за обявяване на необходи-
мостта от промяна на статуквото в инте-
рес на тази етническа група (и) и по този 
начин да предизвика реакция на противо-
действие на органите и / или политическа 
мобилизация на другата (другите) местна 
етническа група в защита на статуквото, тя 
отговаря на последния;

в) спонтанни протести срещу на-
рушаването на техните интереси от 
страна на други местни етнически групи 
или публични органи, във формата на ми-
тинги, шествия, бунтове.

Етнически конфликти често се отли-
чават с техните приоритетни цели. Ако 

те са разположени върху нарастващата 
сложност на компромис или уреждане ти-
пология е, както следва:

1) културни и езикови конфликти, 
свързани с желанието да се запази или въз-
станови пълното функциониране на език и 
традиционна култура в прогресивна акулту-
рация, което неминуемо води до постепенно 
„ерозия“ на етнокултурна идентичност;

2) Социално-икономически кон-
фликти, в които искания са за изравнява-
не на стандарта на живот между отделните 
етнически групи („богати“ и „бедни“), на кво-
ти „коренното население“ в силовите групи 
или елитните слоеве, управление на при-
родните ресурси в интерес на етническа 
група, на чиято територия те се намират;

3) конфликти статус, свързани с 
изискванията за номинация за промяна-
та (увеличение) на политическия статут и 
обхвата на власт на конкретен етно-тери-
ториална автономия, което често води до 
държавна организация на принципите на 
национално-териториално федерализъм;

4) териториални конфликти меж-
ду индивидуалната автономия в рамките на 
единна политическа пространство на феде-
рална държава или етническа група, която 
няма (лишени) от собственото си образова-
ние, от една страна, и автономията или на 
държавата като цяло, от друга страна. Такива 
конфликти вече са поети значителни „прео-
формяне“ в етно-политическо пространство;

5) отцепване на конфликти, в които 
искания са да се създаде своя собствена 
независима държава или обединение със 
съседна ( „майка“ или „свързани“) състоя-
ние. Решението на този конфликт е възмож-
но само чрез промяна на териториалните 
контурите на политическото пространство.”7

На етапа на взаимодействието на кон-
фликти, етнически конфликти са склонни 
да саморазраствания или ескалация, което 
означава, че страните се движат от „свет-
лина“ за „тежки“ тактика за масово действие 
на ненасилствено природата (срещи, де-
монстрации, действията на „гражданско 
неподчинение“) до сблъсъци, които по-ра-
но или по-късно, да доведе до кръв.

Нормативна уредба – 
международна и национална

За да се предпазят от етнически кон-
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фликти, днес всички държави по света 
имат аналози на закони за чужденците, 
гражданството, документите за самолич-
ност, бежанците, мигрантите и пр. За съ-
жаление, България също модернизира 
своето законодателство в края на XX и 
началото на XXI век, но не поради ясна 
национална доктрина, а поради изисква-
ния на ЕС, които са твърде спорни за юго-
източната периферия. Това вече се осъз-
нава от все повече граждани на Съюза, но 
реакциите са все още бавни и хаотични.

Политиката на държавата

„В условията на ерозия на социални-
те връзки се засилва ролята на национал-
ността като традиционно значим канал за 
социална идентификация. Национализмът 
може да служи за политическа мобилиза-
ция, като примамка, поставена от поли-
тическите партии. Така, сред причините, 
пораждащи етнополитически конфликт, 
може да бъде посочена и “политизацията 
на етническата солидарност”.

Възможни са следните източници на 
етнополитически конфликти:

l изчезване на сдържащите факто-
ри, отслабване на политическата власт 
или външна заплаха;

l исторически наследени междует-
нически отношения;

l борба за лидерство в рамките на 
етническата група;

l влошаване на икономическата си-
туация;

l ниско ниво на политическата и 
обща култура.

Следва да се има предвид и възмож-
ното наслояване на ситуации.“8

Процеси, водещи до формиране на 
етнос са: 

- консолидация - свързване на род-
ствени, близки помежду си етноси в нация;

- миксация - свързване на неродстве-
ни етноси в едно политическо обедине-
ние – държава.

- асимилация - претопяване на един 
етнос (в повечето случаи по-малък и по-
слаб) от друг – по-голям и по-силен етнос. 
Асимилацията бива два вида – естествена 
(смесени бракове) и насилствена – забра-
на да се говори на езика на етноса, на де-
цата да ходят на училище и др.

- геноцид - физическото унищожаване 
на един етнос от друг. Геноцидът бива ет-
нически, религиозен и др.

Партии и движения

„Причини за възникване на войните и 
техните класификации

Основната причина за възникване на 
войните е стремежа на политическите сили 
да използват въоръжената борба за пости-
гане на различни външно и вътрешно по-
литически цели. С възникването през ХІХ 
век на масови армии, важен инструмент за 
мобилизацията на населението стана ксе-
нофобията (ненавистта, нетърпимостта 
към когото и да е или каквото и да е чуж-
до, непознато, непривично; възприемане 
на чуждото като непонятно, недостижимо 
и затова като опасно и враждебно.) На 
такава основание е лесно да се разпали 
национална, религиозна или социална 
вражда и затова от втората половина на 
ХІХ век ксенофобията служи като основен 
инструмент за разпалването на войни, на-
сочване на агресия, за определени мани-
пулации на масите вътре в държавата и др. 
подобни.“9

„Със своето многообразие и противо-
речиви процеси  социалните и етнически-
те отношения поставят реални предизви-
кателства пред националната политика и 
са източника на конфликти.”10

Служби за сигурност

В съвременните общества протичат 
различни процеси, които правят вътрешно 
политическия живот в страната динами-
чен, пораждат се конфликти и противоре-
чия, които при определени условия и вли-
яния на определени фактори, често водят 
до форми на поведения, като застрашават 
конституционния ред, а често могат да се 
превърнат и в престъпления по силата на 
действащото законодателство. Обикнове-
но напреженията и социалните конфликти 
в обществото се предизвикват вследствие 
на икономически кризи, промени в ста-
туквото или на някакво бедствено положе-
ние, предизвикано от военни, екологични 
или природни бедствия. Икономическите 
кризи като фактор не се изразяват един-
ствено в ниско социално положение, бед-
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носта има значение дали отделните соци-
ални слоеве са в равностойно положение. 
Да се промени статуквото, означава да се 
направят промени, започвайки от собстве-
ната си етническа общност, преминавайки 
през начина по който да се променат хора-
та от другите етноси и стигнеш до създа-
ването и управлението им, които виждаш 
в съзнанието си. 

Практиката в сферата на разузнава-
телната дейност показва, че разузнавател-
ните служби като правило планират тайни-
те разузнавателни операции на базата на 
реално съществуващи в дадена държава 
икономически, политически и социални 
проблеми. Разузнавателните служби-на-
биране на информация в разузнаваната 
страна /бази, основа за тайна операция/.

Практиката на разузнавателните служ-
би в последните години концентрира свое-
то внимание в/у националните и етнически 
проблеми, т.е. Икономическия фактор е 
изместен и се обръща повече внимание на 
съществуващите разлики в различни етни-
чески и религиозни групи. Много често ет-
ническото и националната противопоставе-
ност имат исторически корени. Съществува 
социално-психологическия механизъм за 
разпалване на етническо противопоставя-
не. Национално етническите проблеми са 
обект на специално изучаване от разузна-
вателните служби. Процесът на изгражда-
не на разузнавателната инфраструктура за 
извършване на тайни разузнавателни опе-
рации е постоянна задача на специалните 
служби. Събирането на разузнавателна ин-
формация за конкретните проблеми в едно 
общество се съчетава със социолог. антро-
пологически културни изследвания. Утвър-
дена практика на разузнавателните служби 
на държавите е да се включват в дейността 
по организиране или създаване на различ-
ни културни научни или религиозни органи-
зации. Включвайки се в тях те придобиват 
разузнавателни позиции и по този начин си 
осигуряват разузнавателна структура.

1. Религиозното противопоставяне 
разкрива пред специалните служби, много 
големи възможности да се използват ре-
лигиозните институции като църкви, мюф-
тийства за разузнавателни позиции. Като 
пример сектите са благоприятстващи ус-
ловия за посегателство в/у конституцион-
ния ред. При условията не винаги се стига 

до посегателство.
2. Втори фактор за оказване на вли-

яние от страна на религиозни секти е 
дейност на неразрешеност за действие 
на секти. Религиозния фанатизъм прави 
хората по податливи на информация като 
спекулативно се използват техните рели-
гиозни чувства и вяравания. Религиозния 
орган-привлича разузнавателните служби 
поради лесно проникване чрез тях в разуз-
навания суверенитет. Съществува специ-
ално разработване на специални служби 
посветени на използване на религиозно 
чувство, във вербовъчния процес, при пла-
ниране и осъществяване на разузнавател-
ни мероприятия.религиозните общности 
създават благоприятни условия по някол-
ко причини.

1-ва причина е, че не признават грани-
ците те са обединения от хора от различни 
националности разменят си непрекъснато 
информация имат активен международен 
обмен.

2-ра причина-формиране на вътреш-
но организационна култура при, която ло-
ялността към религиозната организация 
се приема, като по висша ценност откол-
кото принадлежността към дадена нация. 
Това обстоятелство съчетано с авторите-
та на лидерите на организациите за въз-
действие в/у членовете в насока мотиви-
ране на предприемане на действия, които 
могат да имат престъпен или антиконсти-
туционен характер.

3-та причина-много често религиоз-
ните организации приписват определено 
поведение на своите членове.” 

Икономика

„Съвременни тенденции в развитие 
на етнонационалните и етноконфесионал-
ните отношения.

Безспорно е, че за последните дваде-
сет години политиката на етнонационална 
сигурност се превърна в централна част 
от оцеляването на съвременните държа-
ви. Големите многонационални държави 
рухнаха не под напора на външни рискове 
и заплахи, а поради натрупване с десети-
летия нерешени етнически проблеми. Ет-
ническият проблем, който в началото на 21 
век пряко се свърза с религиозния фактор, 
е „ахилесовата пета“ на политиката на си-
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гурност на много демократични съвремен-
ни държави – Франция, Германия, Белгия. 

Най-общо политиката на етнонацио-
нална сигурност може да бъде определе-
на като поддържането на единство и кон-
сенсус между различните етнически групи, 
предотвратяване на рискове и заплахи, 
които биха поставили под заплаха целост-
та на обществото и държавата. Политика-
та на етнонационална сигурност на всяка 
съвременна държава се развива в конте-
кста на три противоположни, но съвместно 
проявяващи се тенденции:

l тенденцията към интеграция, към 
преодоляване на различията между етни-
ческите групи;

l тенденцията към етнонационално 
обособяване, към дезинтеграция на дър-
жавите на етническа основа, към сблъсъ-
ци на етническа основа;

l тенденция към трайно свързване 
на етническия и религиозен фактор.

Тези тенденции не са географски ло-
кализирани, едновременното им действие 
може да бъде наблюдавано както във ви-
сокоразвити, така и слаборазвити обще-
ства и държави.

В исторически аспект най-дълго съ-
ществуваща е тенденцията към интегра-
ция, към заличаване на различията между 
етническите общности. Самото същест-
вуване на съвременните нации като поли-
тически нации, залегнало в основата на 
държавното строителство на почти всички 
съвременни държави, се основава на пре-
топяване на различията между съставящи-
те държавата етнически групи. Процесите 
на глобализация, на създаване на големи 
интеграционни групировки стимулират тези 
процеси. Към тях трябва да се добавят и 
съвременните миграционни вълни, при 
които големи групи от хора в рамките на 
едно-две поколения придобиват национал-
ната идентичност на приемащата държава.

Социален статус на населението

Разграничаването на отделните етноси 
се базира на няколко основни признака: език; 
етническа територия; икономическа база; ет-
ническо самосъзнание; културни особености.

Развитието на етносите е съпътства-
но с появата на нови етнически обраува-
ния като:

- етническа група – тя представлява 
част от етноса, живееща в обкръжението 
на неродствена етническа общност;

- етнографска група – част от етнос, 
отличаваща се от него по диалекта на 
езика си, специфична в материално и ду-
ховно-културно, дори в конфесионално 
отношение, но запазваща етническото си 
самосъзнание (например: шопи, македон-
ци и т.н.);

- мегаетнос – това е обединение от 
етноси с продължителен културен обмен и 
наченки на общо самосъзнание;

- етно-политически общности – фор-
миране на много национални държави, 
свързани с културни особености.

Език

Естествено, за българската и евро-
пейската сигурност най-голяма роля имат 
многобройните етно-езикови преходи на 
целия континент.

Картата на езиковите семейства, гру-
пи и етнически територии има важна роля 
при изработване на стратегиите на стра-
ните. Тя може да се използва за доказване 
на разделението или за укрепване на до-
верието и предвидимостта. В зависимост 
от националната политика на страните, 
разделени от държавните граници, се из-
гражда цялостната визова стратегия, като 
фундамент на сигурността.

В света днес изграждат бъдеще над 
3000 етноси (народи), чийто най-важен при-
знак е езикът. Той е сложен исторически 
продукт на културна и териториална бли-
зост. Езикът е най-важен фактор за нацио-
нална идентичност и самосъзнание. Въпре-
ки че той не е категоричен показател за ет-
ническа принадлежност, при очертаването 
на етническите територии в световен и ре-
гионален мащаб се получава ясна картина 
на пространствено разграничение.

Религия 

Думата „религия“ произлиза от ла-
тинската religio, която означава „уважение 
към свещеното, почитане на боговете“.Ре-
лигията е организирана система от вярва-
ния, културни системи и мирогледи, които 
свързват човечеството с даден порядък на 
съществуване. Много религии имат свои 
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наративи, символи и свещенни истории, 
предназначени да обяснят смисъла на жи-
вота или произхода на света. От религи-
озните вярвания за Вселената и човешка-
та природа хората извеждат практически 
правила като морал, етика, религиозно 
право или желан начин на живот.

Според някои оценки в света същест-
вуват около 4 200 религии.Световни рели-
гии за сравнителното религиознание са 
трите най-разпространени религии (спо-
ред броя на техните последователи) днес, 
които се изброяват хронологично според 
последователността им на възникване в 
историята на религиите - будизъм, хрис-
тиянатво, ислям. Тези религии или техни 
разновидности се изповядват от повече от 
две трети от населението на Земята.

Във всички религии са се развивали 
или се развиват идейни фундаменталист-
ки течения, които канализират усилията на 
конфесиите в истински религиозни войни 
против другите. 

Население по вероизповедание

Петте най-многочислени религиозни 
групи в света, които наброяват общо около 
5 милиарда души, са християнството,  ис-
лямът, будизмът, индуизмът и китайската 
народна религия.

Етносите имат своя историческа 
наследственост

В исторически и съвременен план ет-
ническия проблем или в по-широк контекст 
т.н. „национален въпрос“ съпътства бъл-
гарската държава от нейното възстановя-
ване в края на 19 век и е причина за две 
национални катастрофи, вътрешни вълне-
ния и несигурност.

Най-големите религиозни конфесии 

- индуистка (15 % от световното населе-
ние), католическа (20 %), протестантска 
(10 %), православнохристиянска (3,3 %) и 
ислямска (25 %), както и границите меж-
ду тях, не са пренебрегнати в нито една 
геополитическа теория за света и в част-
ност за Балканите.

Конфесионалeн  
потенциал в % 

l България: Източноправославни 
християни 59.4%, Мюсюлмани 7.4%, Мю-
сюлмани сунити 0.4%, Католици, протес-
танти, апостолици и юдеи 1.7%, други 
27.4%, непосочили 3.7% (2011)

Появата, особеностите и простран-
ствената структура на религиите и конфе-
сиите (религиозните общности) имат про-
тиворечива историческа, политическа и 
икономическа проекция върху държавите, 
цивилизационните ориентации и техните 
граници. Консенсус по тези световни про-
блеми трудно може да се постигне поради 
нетолерантния, често непримирим идео-
логически компонент на религиите. Рели-
гиозните водачи, често позовавайки се на 
канонични източници, поставят граници 
между различните конфесии.

Те от своя страна видимо и духов-
но се отличават със своите архитектура, 
облекло, храна, култура, образование, 
трудови навици, отношение към другите 
и пр. В началото на 2004 г. много евро-
пейски държави, между които и Франция 
и ФРГ, се опитаха да въведат закони, 
забраняващи носенето на „контрастни» 
облекла и предизвикателни религиоз-
ни атрибути в учебните заведения. Това 
предизвика бурна поляризация и масови 
изяви. Ето защо опитът религиите да от-
къснат изповядващите ги от проблемите 
в националната сигурност и участието 

Религии Последователи, 2000 г. Дял от населението
на света 

Християнство 2,0 милиарда 33% 
Ислям 1,2 милиарда 19,6% 
Индуизъм 811 милиона 13,4% 
Китайска религия 385 милиона 6,4% 
Будизъм 360 милиона 5,9%

Таблица 1
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им в отбраната на страните въпреки, че 
са придобили гражданство на съответна-
та страна е заплаха за нея.

Въпросът за моралните и териториал-
ните граници на религиите трябва да бъде 
преплетен със стратегиите за сигурност по 
начин, който тепърва трябва да се диску-
тира. Засега държавните ръководства из-
бягват да навлязат в този феномен, който 
упорито подсеща, че предстоят сериозни 
изпитания.

Територия и етнос

Етнографската група се различава от 
етническата. Етнографската група пред-
ставлава част от етнос, който се различа-
ва от основната част на етноса единствено 
по някои специфични особености на езика, 
културата и обичаите.

Народоизследователите (етнолози) 
обозначават с този термин популации на 
хора с общ произход, история, култура, 
свързани със специфична територия и 
чувство на солидарност помежду си. (из-
точник немската уикипедия)

Най-ранната форма на етническа 
общност представлява родствената група 
(родът), най-близка по структура до племе-
то. Другата форма на етническа група въз-
никва по време на появата на държавата 
като форма на обществена организация. 
Някои по малки държави се състоят само 
от един етнос.

Етноконфликтен  
потенциал в % 

България - 83,9 българи; 9,4 турци; 4,7 
цигани; 2 други(македонци, татари, арме-
нци, власи, каракачани и др.; 

Отделните държави отчитат законо-
мерностите, по силата на които между ези-
ковите общности протичат обединителни 
и разделителни процеси като миграция, 
асимилация, консолидация, миксация и 
др. Под въздействието на глобализацията 
етно-езиковата картина по света и на Бал-
каните се променя все по-динамично. Ако 
днес в света съществуват над 3000 етно-
си, които се различават по език, степен 
на развитие, традиции и цивилизационен 
приоритет в три етноисторически форми - 
племенна, народностна и национална, то 

тенденцията е техният брой непрекъснато 
да намалява. Историята на Югоизточна 
Европа е уникален полигон за естествени 
и изкуствено създадени етнически, ези-
кови, религиозни и пр. процеси. Тяхното 
наследство днес е сериозна причина за 
отношения, нехарактерни за ЕС и за подо-
зрителността между етносите. Национал-
ните доктрини и идеологии засега не пра-
вят стъпки към помирение.

Образование

Всички етноси трябва освен майчиния 
си език да изучават задължително офици-
алния за страната в която живеят, за да 
бъдат интегрирани и обществено полезни.

Служителите в различните структури 
свързани с етносите и защитаващи кон-
ституциония ред на страните трябва да 
са подготвени на необходимото ниво чрез 
образование и квалификация за справяне 
с възможните етнически конфликти.Това 
се отнася и до политическите лидери и 
ползваните от тях експерти от различните 
етноси. 

Медии и ескалиране

Не по-малко важна е подготовката на 
журналистите и работещите в медиите за 
недопускане на ескалация и етническо на-
прежения чрез оповестяването на опреде-
лени мнения и внушения.   

Финансиране

Важно е откъде се финансират раз-
личните етнически общности: от собст-
вената или чужда държава, от междуна-
родните организации; от фондации; ре-
лигиозни общности; от разузнавателни 
служби и от терористични организации. 
Доброто финансиране от държавата оп-
ределя отношението на етносите към кон-
ституциония ред в дадената страна или е 
негова заплаха.   

Миграцията и културата 

Общото виждане е, че всяка нация 
има една единствена специфична култу-
ра, а тя е била превърната в политическо 
средство, където идеалът за равенство е 
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свързан с притежаването на културна – и в 
този случай национална – идентичност. А 
в условията на глобализация религиозни 
или етно-културни специфики и тенден-
ции, първоначално свързани със специфи-
чен регион, етнос или период, се разпрос-
траняват в други части на света. Глобали-
зацията засяга и традиционни функции на 
семейството, общността, църквата, нацио-
налната държава.

В същото време развитието на глоба-
лизацията накара много хора да се обър-
нат към своята собствена етническа иден-
тичност. Да търсят традиции и история, 
които те понякога използват, за да изтък-
нат и стимулират индивидуални и групови 
интереси. С други думи, с нарастването на 
глобализацията се създадоха благоприят-
ни условия за всички видове партикулари-
зация, локализация и дори фрагментация. 
Има възраждане на национализма, реги-
онализма и етничността и засилваща се 
културна хетерогенност. Тясно свързан с 
този парадокс е несигурния и опасен ба-
ланс между „глобални потоци“ и „културна 
(етническа) затвореност“. Има много емпи-
рични доказателства в подкрепа на факта, 
че усещането за включеност в отворени 
глобални потоци изглежда отключва тър-
сене за фиксирана ориентация и дейност-
ни рамки, както и определени опити за зая-
вяване и утвърждаване на стари и констру-
иране на нови. Налице е установяване на 
икономически, социални, организационни, 
етнически, религиозни, политически и лич-
ни взаимоотношения които надхвърлят 
географски, културни, етнически и поли-
тически граници. Тази ситуация позволява 
нови форми на културен и етнически тран-
снационален опит.“11 

С развитието на глобализацията по 
всичко личи, че тези проблеми могат да 
се задълбочат. Докато в епохата на дву-
полюсното противопоставяне те бяха под-
чинени на определени правила, а тяхното 
поведение - контролирано, сега се очерта-
ва бъдеще на голямо религиозно влияние 
върху демографското по ведение на хора-
та и миграциите, което може да промени 
облика на цели реги они за време, недоста-
тъчно за адаптация и всестранен консен-
сус с останала та част от обществото. Така 
в огромни райони по света бяха установе-
ни резки граници между конфесиите, които 

се поддържат с екстремни методи и сред-
ства. Тези граници са по-рестриктивни от 
държавните, а често са основна причи на 
за разкъсването на държавните терито-
рии, каквито примери изобилстват на Бал-
каните, Близкия и Средния изток и Кавказ, 
вече и в проспериращата част на Европа.

В началото на ХХІ век, в страната има 
само две големи малцинствени общности 
– турци и роми (през последните две де-
сетилетия числеността и делът на роми-
те бързо и контрастно нараства, поради 
по-високия им естествен прираст), след-
вани по численост от по-малобройните 
малцинства на руснаци, арменци, власи 
(включитебно армъни), каракачани, гърци, 
украинци, араби, татари, евреи и др. При 
преброяването на населението от 2011, 
гражданите, самоопределящи се като не-
българи по етническия си произход, са 15%  
от населението.

Население по етническа група от  
преброяването в България за 2011 г.

Етническа 
група

Общо

Общо 6 680 980
Българска 5 664 624
Турска 588 318
Ромска 325 343
Арменска 6 552
Еврейска 1 162
Влашка 3 684
Каракачанска 2 556
Руска 9 978
Гръцка 1 379
Македонска 1 654
Румънска 891
Украинска 1 789
Друга 19 659
Не се 
самоопределя

53 391

Днес цяла Южна Азия е арена на ет-
нически конфликти, а техният „износ” е 
проблем за света. 

Подобни актуални явления са основа 
и на глобалната терористична заплаха. Не 
случайно някои автори класифицират те-

Таблица 2
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роризма като ислямски, сикхски, тамилски 
и пр. Не по-малка заплаха за сигурността 
на държавите се оказаха и някои религиоз-
ни секти, които използват икономическите 
и лични проблеми на хората и ги тласкат 
към нетрадиционно или асоциално пове-
дение. Някои от тях се преследват законо-
дателно в много страни, но намериха бла-
гоприятна почва в страните на прехода от 
Източна Европа.

Етнически модел

У нас поличиците настояват за съ-
ществуване на някакъв уникален и успе-
шен български етнически модел. Успо-
редно се налага визия за традиционна 
етническата и религиозната нетърпимост, 
водещи до конфликти между балкански-
те държави, за което има исторически 
факти, но никога конфликтните ситуации 
не са завършвали според волята на бал-
канските народи.

Законодателна регулация  
на правно положение  

на българските граждани  
с небългарски  

етнически произход

Режимът на закрила правата на ет-
ническите и религиозните общности във 
възстановената българска държава е за-
ложен още в постановленията на Берлин-
ския договор от 1 (13) юли 1878. Приетата 
на следващата година Търновска консти-
туция прокламира равноправието на всич-
ки поданици на Княжеството и свободата 
на вероизповеданията. През изминалите 
138 години регулацията на отношенията 
между държавата и етническите общности 
се допълва и усъвършенства, като през 
този период посегателства върху права-
та им са допуснати само в изключителни 
случаи (при въвличане на България в меж-
дународни конфликти) и то предимно под 
външен натиск.

В процеса на изработването на Рам-
ковата конвенция за защита на нацио-
налните малцинства от представители на 
държавите-членки на Съвета на Европа 
се постига споразумение за относително 
широко дефиниране на понятието „нацио-
нално малцинство”, като в смисъла на този 

термин се включват гражданите на една 
страна, които се различават от мнозин-
ството от населението ù по своя език, ет-
ническата си принадлежност и изповядва-
ната религия. Такава постановка отговаря 
на българските традиции и на настоящото 
българско разбиране за този сборен тер-
мин. В българския случай ударението се 
поставя върху етническата (езиковата) 
диференциация, докато културната (кон-
фесионалната) специфика е съпровожда-
ща само в отделни случаи. Така например 
заложеното в чл. 79 на Конституцията от 
1947 понятие „национални малцинства” 
смислово включва гражданите на Бъл-
гария, които са с небългарска етническа 
принадлежност, без да съдържа други ус-
ловности. С понятието „национални мал-
цинства” у нас винаги се е обозначавало 
наличието на етническо многообразие на 
единната българска нация, в рамките на 
българската държава.

Базисни предпоставки за етническо 
разбирателство и сътрудничество  

в България 

Възстановеното след демократич-
ните промени етническо разбирателство 
и сътрудничество, въпреки спомените за 
нарушаване човешките права на пред-
ставители на етническите малцинства по 
времето на етатисткия режим, е показа-
телно за това, че отношенията на добро-
съседство и мирно съжителство между 
различни етнически общности у нас имат 
стабилна основа и своите същностни ос-
нования. Най-важното от тях може би е, че 
населението на България представлява 
единна общност с оформен културен об-
лик, създала собствен стопански и адми-
нистративен комплекс, чиито структури и 
взаимовръзки и позволяват да се развива 
като пълноценен национален организъм.

Друга важна предпоставка за съв-
местното съжителство са традициите на 
толерантно отношение между етносите, 
независимо от естественото спорадично 
припламване на спорове и конфликти. Ос-
новните етнически групи по българските 
земи живеят заедно с българите от поне 
половин хилядолетие – време, за което 
са се опознали и приспособили едни към 
други. Представителите на настанилите се 
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през последните столетия етнически мал-
цинства (татари, руснаци, арменци и др.) 
сравнително бързо и успешно са се впи-
сали в живота на националната общност. 
Настоящият териториален обхват на Бъл-
гария е утвърден без значителни  промени 
(включващи чужди за страната общности 
на малцинствени етноси) вече от около 
сто години – достатъчен срок за завърш-
ване на националната консолидация, като 
в момента тече етапът на законодателно и 
институционално затвърждаване устоите 
на гражданската нация. Същевременно, 
по отношение на България, няма изразени 
претенции за нарушаване на правата на 
малцинствата през двете десетилетия от 
началото на либерализирането ù. Спорни-
те въпроси в тази сфера със съседните ù 
държави са, до голяма степен, уталожени

Приемането на България в Европей-
ския съюз (ЕС) постави страната в нова 
политико-икономическа плоскост, заедно 
с останалите  държави-членки, повечето 
от които се отличават със своя рецепта 
на урегулиране и опазване на мултиет-
ническото разнообразие, предпазваща ги 
от недъзите и нежеланите последствия, 
които би предизвикало възприемането на 
ксенофобската концепция за моноетнич-
но общество. Общностната регулация на 
междуетническите отношения и сътрудни-
чеството в тази област с останалите член-
ки на Съюза позволява на България да 
ползва международно утвърдени правни 
процедури и натрупан чужд опит с добри 
практики по отношение интеграцията на 
малцинствата и предотвратяването на ра-
совата дискриминация.

Исторически формиралата се регио-
нална и поселищна обособеност на етни-
ческите общности поддържа съвременно-
то изолиране на значителни техни групи. 
Тази изолираност произхожда и подобава 
на други епохи и на друг тип на социални 
взаимоотношения, но постепенно, с на-
предването на модернизацията, негатив-
ните за интегрирането на малцинствени-
те общности следствия от затвореността 
им се преодоляват. Все още обаче, 2/3 от 
турците живеят в малки населени места, 
повечето от които са в полупланински ра-
йони без добри транспортни комуникации. 
Повечето от селищата им са етнически хо-
могенни (турците в тях са над 90% от насе-

лението), но също са заобиколени от други 
селища с подобен етнически състав, пора-
ди което в тези райони рядко се общува с 
представители на другите етноси.

При ромите пък се запазва обо-
собеността им в чертите на селищата, 
които обитават, като в повечето случаи 
жилищните им квартали са гетоизирани 
и обстановката в тях допълнително до-
принася за усещането за сегрегираност, 
която обаче, до голяма степен, е резул-
тат на автосегрегация. Предпочитание-
то на ромите да населяват собствената 
си културна среда, без да осъществяват 
разширен и задълбочен обмен с обкръ-
жаващите ги културни практики, засилва 
социалното им изключване, отреждайки 
на повечето от тях място по най-ниски-
те нива в социалната стратификация, и 
предизвиква изтикването им в перифе-
рията на обществото. Маргинализацията 
на голяма част от ромите е сред главните 
предпоставки за проавите на дискрими-
национно отношение спрямо тях.

На много места в страната, етниче-
ските българи също обитават свои етни-
чески хомогенни селища и жилищни квар-
тали и трудно възприемат различността на 
етнически малцинства, с които рядко вли-
зат в контакт, или техните порядки не съот-
ветстват на представите на мнозинството 
за културна адекватност.

При такава структура на географско 
локализиране на двете най-многочисле-
ни етнически общности, е нормално сред 
техните членове също да възникват на-
строения за дискриминационно отноше-
ние към представителите на основната 
народност в страната, както и прояви на 
местен етноцентризъм. Поради това, по-
литиката за противодействие на расизма 
и ксенофобията трябва да бъде насочена 
както към представителите на преоблада-
ващата народност, така и към етническите 
малцинства, доколкото навлизането в спи-
ралата на взаимно дискриминиране води 
до порочния кръг на самоподхранващо се 
етническо противопоставяне.

Проблеми от по-различен характер 
възникват в така наречените „смесени”, 
в етническо отношение, райони. Това 
са онези населени места и общини, в 
които представителите на двете големи 
етнически общности имат значително и 
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приблизително изравнено с основната 
народност присъствие. Именно в така-
ва среда личностното и груповото съ-
перничество между представителите на 
различните етноси поражда конфликти, 
чиято фактическа основа твърде често 
е икономическа, но те нерядко се обос-
новават с етнически доводи и други ра-
сови предразсъдъци. Наличието на ясно 
открояващи се и противопоставящи се 
свръховластени местни елити и парае-
литарни кръгове, с техните частни или 
групови интереси, представлява потен-
циален източник на напрежение и на 
евентуални сблъсъци между етнически-
те общности. В условията на преход от 
етатистко към либерално общество, при 
намаляването на държавния контрол 
върху икономиката и преобразуване на 
правоохранителната система, рискът, в 
сферата на предприемачеството (осо-
бено в сенчестия му сектор), да се за-
раждат етнически сблъсъци, ще си ос-
тане висок.

Професионалната диференциация 
между отделните етноси, етнизирането на 
трудовата специализация, профилирането 
на членовете на малцинствата в тради-
ционни или дори в „запазени” браншове 
за осигуряване на поминък, предопределя 
професионалната и социалната реализа-
ция на преобладаващата част от предста-
вителите на етническите общности у нас. 
Техните роли в стопанския живот доприна-
сят за утвърждаването им като равностой-
ни членове на обществото или пък неспо-
собността им да открият своя способ за на-
деждно и почтено препитание ги извежда 
извън нормалната полоса на преживяване. 
Особено значим е този проблем за ромите, 
чиято традиция за изкарване на поминъка 
е свързана със занаятчийство и други спо-
магателни дейности, чието практикуване е 
обвързано с наличието на подходяща по 
численост и изисквания клиентела. Увели-
чаването на общата безработица (засягаща 
в по-висока степен ромите поради ниската 
им квалификация), западането на занаяти-
те, увеличаването на конкуренцията при 
предоставяне на услуги и нарастването на 
дела на ромите сред общото население ги 
поставя в шоковата ситуация, на която ста-
ваме свидетели от две десетилетия насам.

Родно място  
и национална територия

На индивидуално равнище свързва-
нето на малцинството с територия съз-
дава особен проблем. За обитаващите 
‘тази’ територия индивиди това е тяхното 
място, тук са се родили,тук живеят. Кога-
то тази територия се окаже границите на 
друга държава, според подписаните дого-
вори тези хора са изправени пред след-
ния избор: или да станат поданици на 
съответната държава и заедно с това да 
се превърнат в принадлежащи към мал-
цинство или да напуснат своето родно 
място и да се преселят в своята държава. 
Едва ли е възможно докрай да разберем 
сложността на такъв избор, както и всички 
обстоятелства, които правят ‘доброволния’ 
избор принудителен. Когато дадена тери-
тория по силата на договор се обозначава 
като принадлежаща на друга държава, то 
тя започва да се схваща по друг начин и 
от двете групи хора, които със самото това 
стават две различни групи. Някой би мо-
гъл да възрази, че и преди това за едни-
те от тях мястото е било чуждо. Не, не е 
било чуждо, защото то е било тяхното мяс-
то,мястото, на което са се родили, където 
живеят - с някакви други хора, но тяхното 
различие от тези други хора по етнически, 
религиозни, езикови признаци не е било 
значимо. Когато мястото не е вече същото 
поради факта, че преминава в границите 
на друга държава, тези различия между 
хората стават видими и за самите тях. Те 
стават видими дори само заради това, че 
едните могат да изберат да напуснат мяс-
тото на своето раждане, своето място, за 
да отидат при ‘своите’, или да останат на 
‘своето’ място сред чуждите - но като раз-
лични, като малцинство.

Възможности за съвместно 
съжителство на хората

Зачитайки правото на всеки да се са-
моопределя според своите разбирания, 
следните съображения и препоръки би 
следвало да се имат предвид по отноше-
ние на работата с общности, при които е 
налице двойнствена идентичност. Сред 
признаците на етническата принадлеж-
ност е и отношението (приемането или 
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отхвърлянето) на останалите към иденти-
фикационния профил на индивида. Дали 
членовете на предпочитания от индиви-
да етнос го припознават безусловно за 
принадлежащ към тяхната общност, как-
то и какво е мнението по този въпрос на 
представителите на останалите етноси, е 
фактор, който не може да се пренебрегва 
при реализирането на акта на самоиден-
тифициране. В резултат от разминаването 
между самоопределянето и преценката 
на околните за етническата принадлеж-
ност на големи групи български граждани, 
може да се твърди, че твърде висок дял 
от представителите на етническите общ-
ности у нас имат амбивалентно етническо 
съзнание, което съдържа предпочитания 
от тях етнически образ за себе си и осъз-
наването на вменяваната им от останали-
те фактическа етническа принадлежност.

Проблеми на идентичността  
на принадлежащите към етнически 

малцинства 

Основен принцип при осъществява-
нето на личностната идентификация по 
етнически признак е самоопределянето 
на съответния индивид. Международните 
стандарти по този въпрос обаче, са съо-
бразени с изискванията за запазването 
неприкосновеността на личността и често 
са в разрез с реалните казуси, засягащи 
членовете на етническите малцинства. 
Съобразяването с диалектичната проти-
воречивост, изявяваща се при етническата 
себеидентификация, ще позволи по-добре 
да разберем предпоставките и мотивите за 
неустойчивостта или двойнствеността на 
тази идентичност. Това е необходимо, за 
да се тълкуват адекватно статистически-
те данни и за да се подобри методиката за 
набиране на статистическа информация. 
Вникването в същината на този феномен 
ще способства за по-правилно управле-
ние на социалните процеси и ще повиши 
ефективността на мерките за интеграция 
на етноконфесионалните общности.

Преферираната (т.е. желана, но не и 
реална, според произхода и притежавани-
те етноопределящи признаци) идентифи-
кация е явление, което се констатира при 
значителен дял от общностите с различна 
етнокултурна, етнорелигиозна принадлеж-

ност от тази на мнозинството (етническите 
българи, източноправославните христи-
яни). До голяма степен, преферираната 
самоидентификация се дължи на асими-
лационната податливост на част от етни-
ческите малцинствени общности, което е 
естествено при напредването на интегра-
ционния процес. От друга страна, тя сви-
детелства за наличието на представа за 
престижна етническа принадлежност. Друг 
случай представлява обвързването на из-
повядваната религия с предпочитание за 
идентификация към определен етнос.

Изключително широко разпростране-
ние на амбивалентно етническо съзнание 
се наблюдава при общностите от населе-
нието, почти повсеместно разселени из 
страната, които значително се отличават 
по своите културни и антропологични ха-
рактеристики от останалите етноси и се 
определят от околните като роми (цигани). 
Типологизирането на ромите у нас се осъ-
ществява по три групи критерии – според 
етнографските им белези, говоримия език 
и конфесионалната ориентация. Може да 
се твърди, че амбивалентно етническо 
съзнание се наблюдава при ромите, гово-
рещи на български, турски (които обичай-
но са роми-мюсюлмани) и влашки език. 
При тези общности много от ромите се оп-
ределят, съответно, като българи, турци и 
дори власи (или румънци). Самоидентифи-
кацията на тези роми като не-роми затруд-
нява обхващането им от  инициативите на 
държавната администрация при програми-
ране на мерки, водещи към подобряване 
на жизненото им равнище и съдействащи 
за интегрирането им.

Самоопределянето на някои от бъл-
гарите-мюсюлмани като турци предизвик-
ва негативни обществени реакции сред 
българите-християни, подхранващи на-
ционалистическата пропаганда и изяви. 
Опасенията са, че религиозното влияние 
продължава да се използва за денациона-
лизиране на част от българите. В този слу-
чай, държавната администрация е длъжна 
да отчита интересите и на двете страни, 
да се стреми да предотвратява, в рамки-
те на закона, използването на религиозна 
пропаганда за формиране на етническо 
самосъзнание, както и да предпазва две-
те страни от ескалиране на споровете по-
между им. Друг пример за раздвояване на 



209

етническата  идентификация възниква при 
демонстриране желанието на част от бъл-
гарите-мюсюлмани да бъдат припознати 
като помаци по народност, при което отно-
во се проявява смесване на представите  
и оценките за етническа принадлежност и 
верска ориентация.

Подобен е случаят с т. нар. „македон-
ска народност”, при който около пет хиля-
ди български граждани (мнозинството от 
тях българи, според етническите си ха-
рактеристики), с произход от географска-
та област Македония, се идентифицират 
като македонци по народност. Проектът 
за утвърждаване и присъединяване на 
този етнос към спектъра на етническото 
многообразие на България остава несъс-
тоятелен, доколкото няма други основания 
„македонската народност” да бъде приета 
за реално съществуваща, освен полити-
ческото ù дефиниране в близкото минало 
(свързано с деформациите на представи-
те за историческото минало и етногенези-
са на балканските народи), придружено от 
денационализацията, провеждана срещу 
българите в Македония през ХХ век.

Особен случай на носители на амби-
валентно етническо съзнание са децата от 
смесени (по етнически признак) бракове, 
които и фактически придобиват множест-
вена етническа принадлежност по произ-
ход. Обществото, в което нараства делът 
на смесените бракове, се характеризира с 
размиване на етническата диференциация, 
съпроводено от снижаване, в известна сте-
пен, на етническото противопоставяне.

Отглеждането на деца в условия на 
различна от етническия им произход кул-
турна среда също предизвиква дискусии и 
предложения за запазване на идентичност-
та им. През последните десетилетия се про-
вежда политика, при отглеждането на деца 
в специализирани заведения, да се полагат 
усилия, при възпитанието и обучението им, 
те да се запознават с културата на етноса, 
от който произхождат. Друга практика, която 
е на път да се наложи, допуска при осино-
вяване децата да се осиновяват с предим-
ство (при равни други условия) от семейства 
с техния етнически произход. Това би пре-
дотвратило евентуалното раздвояване, на 
по-късен етап от житейското им развитие, 
на собствената преценка и съзнание за ет-
ническата им принадлежност.

Толерантността е белег на висока 
лична култура и израз на хуманни отно-
шения към всички човешки същества. Без 
такава толерантност не са възможни об-
щуването и разбирателството между хо-
рата. Тази толерантност е детерминира-
на от социалната справедливост, според 
която на всеки се дава дължимото (за вся-
ка негова собствена). В тесния смисъл на 
думата справедлив е онзи, който зачита 
живота, честта,  свободата на съвестта на 
другите хора около него в обществото. С 
други думи зачитане на индивидуалните 
традиции на всеки индивид. За да бъде 
постигната социална справедливост е не-
обходимо да се премахнат всякакви фор-
ми на дискриминация, проявяващи с в по-
ставянето на някого в неравностойно по-
ложение спрямо другите, т.е. лишаването 
му от права поради наличието на някакви 
признаци (раса, националност, религиоз-
ност). За да говорим за социална спра-
ведливост е необходимо да е налице вза-
имно признаване на правата и свободите 
на другите и недопускане толериране на 
едни социокултурни общности за сметка 
на други такива.

Днешните общества се характеризи-
рат с културно разнообразие и етнически 
различия. Това е съпроводено с нараства-
що напрежение от социално изключване, 
което на свой ред влияе върху успеха на 
социалната интеграция.

Конфликтът е постоянен спътник на 
човечеството, по своята същност е една 
от формите на борбата за съществуване и 
един от механизмите на естествия подбор. 

“Разбиране за конфликтите в об-
ществото е, че те са социален фено-
мен, който съпътства живота на хора-
та, независимо от стремежа да бъдат 
избягвани. По своята същност те са 
продукти на взаимодействието между 
реални или виртуални социални обек-
ти и системи. В процеса на това взаи-
модействие възникват противоречия и 
започва борба, които са всеобщи харак-
теристики на битието.”

В края на ХХ век обществото в мно-
го държави започна да провежда стач-
ки, гладни стачки, размирици, етнически 
сблъсъци и дори въоръжено въстание, за 
разбирането им е необходимо да черпим 
опита от западните автори, където социо-
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логията на социални конфликти е дългого-
дишна и относително развита като научно 
направление.

Според известния немски философ от 
ХVIII век Йохан Готфрид Хердер всяка общ-
ност притежава собствен набор от обичаи, 
общи представи, схващания и ценности, 
които формират човешката менталност. 
За да се преодолее тази конфликтност, по-
родена от другостта на различните набори 
е необходимо обществото да се придържа 
към социална справедливост, пропита от 
религиозна, расова и етническа търпимост 
и толерантност.

Толерантността е белег на висока 
лична култура и израз на хуманни отно-
шения към всички човешки същества. 
Без такава толерантност не са възможни 
общуването и разбирателството между 
хората. Тази толерантност е детермини-
рана от социалната справедливост, спо-
ред която на всеки се дава дължимото 
(suum cuique). В тесния смисъл на дума-
та справедлив е онзи, който зачита жи-
вота, честта,  свободата на съвестта на 
другите хора около него в обществото. С 
други думи зачитане на индивидуалния 
Wolksgeits на всеки индивид. За да бъде 
постигната социална справедливост е не-
обходимо да се премахнат всякакви фор-
ми на дискриминация, проявяващи с в по-
ставянето на някого в неравностойно по-
ложение спрямо другите, т.е. лишаването 
му от права поради наличието на някакви 
признаци (раса, националност, религиоз-
ност). За да говорим за социална спра-
ведливост е необходимо да е налице вза-
имно признаване на правата и свободите 
на другите и недопускане толериране на 
едни социокултурни общности за сметка 
на други такива.

1.2. Класификация на етническите 
конфликти

Изследователите предлагат голямо 
разнообразие от класификацията на етни-
чески конфликти по цели на:

- Социално-икономически, при които 
се представят исканията за гражданско 
равенство (на равни права на гражданите 
с икономическата ситуация):

- Културни и езикови, в който напред-
на с необходимостта да се засягат про-

блемите за съхраняване и възраждане на 
функциите на езика и културата на етниче-
ските общности;

- Политически, ако участващите в тях 
етнически малцинства/menshinstva пости-
гане на политически права (автономията 
на правителствата да mestnyh пълен кон-
федерализъм);

- Териториални - въз основа на из-
искванията на промяна на границите, като 
се присъедини към друга - „родство“ с кул-
турна и историческа гледна точка на дър-
жавата, или създаването на нови незави-
сими държави.

- групи; „вертикална“ - между етни-
ческа група и държавата. Етнически кон-
фликт - е един бързо променящ се соци-
ално-политическа ситуация, генерирани 
от отхвърлянето на съществуващата пре-
ди това статукво съществената част от 
представителите на един (или няколко) от 
местни етнически групи и се проявява под 
формата на най-малко един от следните 
членове на групата:

а) Започнала етноизбирателна 
емиграция от региона, значително се 
променя местната етно-демографския ба-
ланс в полза на „другия“, останалите етни-
чески групи;

б) създаването на политическа 
организация, за обявяване на необходи-
мостта от промяна на статуквото в инте-
рес на тази етническа група (и) и по този 
начин да предизвика реакция на противо-
действие на органите и / или политическа 
мобилизация на другата (другите) местна 
етническа група в защита на статуквото, тя 
отговаря на последния;

в) спонтанни протести срещу на-
рушаването на техните интереси от 
страна на други местни етнически групи 
или публични органи, във формата на ми-
тинги, шествия, бунтове.

Етнически конфликти често се отли-
чават с техните приоритетни цели. Ако 
те са разположени върху нарастващата 
сложност на компромис или уреждане ти-
пология е, както следва:

1) културни и езикови конфликти, 
свързани с желанието да се запази или 
възстанови пълното функциониране на 
език и традиционна култура в прогресив-
на акултурация, което неминуемо води 
до постепенно „ерозия“ на етнокултурна 
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идентичност;
2) Социално-икономически кон-

фликти, в които искания са за изравнява-
не на стандарта на живот между отделните 
етнически групи („богати“ и „бедни“), на кво-
ти „коренното население“ в силовите групи 
или елитните слоеве, управление на при-
родните ресурси в интерес на етническа 
група, на чиято територия те се намират;

3) конфликти статус, свързани с 
изискванията за номинация за промяна-
та (увеличение) на политическия статут и 
обхвата на власт на конкретен етно-тери-
ториална автономия, което често води до 
държавна организация на принципите на 
национално-териториално федерализъм;

4) териториални конфликти меж-
ду индивидуалната автономия в рамките 
на единна политическа пространство на 
федерална държава или етническа група, 
която няма (лишени) от собственото си об-
разование, от една страна, и автономията 
или на държавата като цяло, от друга стра-
на. Такива конфликти вече са поети значи-
телни „преоформяне“ в етно-политическо 
пространство;

5) отцепване на конфликти, в кои-
то искания са да се създаде своя собст-
вена независима държава или обедине-
ние със съседна ( „майка“ или „свързани“) 
състояние. Решението на този конфликт 
е възможно само чрез промяна на тери-
ториалните контурите на политическото 
пространство.”12

определя тяхното място в общество-
то. По време на конфликта, увеличаване 
на стойността на две важни последици за 
социалната категоризация:

1. Членовете на една група се въз-
приемат като по-близки помежду си, от-
колкото са в действителност. Акцентът 
върху рамките на група сходство води до 
деиндивидуализация изразена в смисъ-
ла на собствената си анонимност и не-
диференсировано оношение на отделни 
членове на извънгруповото. А деиндиви-
дуализация улеснява осъществяването 
на агресивни действия срещу „враго-
вете“. В проучването на традиционните 
култури, беше установено, че по подобен 
дизайн елементи външния вид (дрехи, 
прическа, рисуване на лице и тяло) уле-
сняване деиндивидуализация, члено-
вете на племето, за това по-агресивно. 

Форма като елемент, който увеличава 
деиндивидуализация сигурност улесня-
ва проява на агресия и в воюващите ар-
мии.

2. Членовете на двете групи се въз-
приемат като по-различна от всяка фор-
ма, отколкото са в действителност. Често, 
културни и дори езикови граници между 
етническите общности са неясни и трудни 
за осезаемо. Но в ситуация на конфликт 
субективно възприема като ярка и ясна. 
Показателен пример за тази тенденция - 
подчертаване и преувеличаване различия 
между народите на тутси и хуту в Руанда, 
което допринася за дългосрочна трагедия 
на хората, Руанда - клането и „прочиства-
не“ на основата на етническа принадлеж-
ност, която твърди, живота на милиони 
хора както хуту и тутси. И много преди 
взаимодействието конфликт между Арме-
ния и Азербайджан за Нагорни Карабах в 
медиите, така в републиките става посте-
пенно се оформя образа на врага и двете 
географски близки, но в културно далечна 
хора. Виена 110

Така че, по време на етническия 
конфликт на смесената група диферен-
цирането се извършва под формата на 
противопоставяне на техните собствени 
и други групи, за разлика от по-голямата 
част от малцинство, християните - ев-
реите, местните хора - непознати. По 
време на конфликта в единството на не-
гативните оценки за група на съперни-
ка не само изпълнява полезна функция 
за общността, но често е необходимо 
условие за победа в конфликта. По-ши-
рокият оценката в полза на групата за 
сравнение се използва в организирани 
действия, толкова по-голям ще бъде ус-
пех. Групата трябва да остане само със 
собствената си система на мнения, ста-
новища и убеждения, както и информа-
ция за врагове, нямат нужда да бъдат 
реалистични. Това е последвано от час-
тично или пълно отсъствие на външна 
информация. Например, в XX век, без-
милостна борба във всички „горещи“ и 
„студени“ войни, водени с радиото - от 
изземването на радио заглушаване на 
„вражески гласове“. В бившата ГДР бо-
евете е „по-меки“ - в продажба просто 
липсваше радиостанции с обхват на 
къси вълни.
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1.2. Фази, етапи и подходи  
за разрешаване на етническите 

конфликти

Погрешно е да се счита, че тенденци-
ята към етнонационално и етнодържавно 
обособяване и дезинтеграция на съвре-
менните държави се е появила след рухва-
нето на двуполюсния модел на устройство 
на света. Разпадането на биполярният 
свят, който в продължение на пет десети-
летия тушираше националните различия 
и противоречия за сметка на глобалното 
противопоставяне на двете политически 
и идеологически системи, доведе в целия 
свят до взрив на желанията на по-малките 
етноси да придобият своя държавност. В 
Източна Европа този процес бе стимули-
ран допълнително и от тежките икономи-
чески последици от прехода към пазарна 
икономика, рязкото спадане на жизнено-
то равнище и стремежът за търсене на 
по-благоприятни алтернативи на прехода.

В началото на 90-те години най-изя-
вените мислители на нашето съвремие 
се изкушиха да разработят сценарии за 
бъдещето на световното развитие. Голя-
ма част от прогнозите не се оправдаха, но 
поне двама от тях се оказаха прави в свои-
те разсъждения. Това са теориите за края 
на идеологиите на Франсис Фукояма и за 
сблъсъка на цивилизациите на Самюел 
Хънтингтън. В интересуващия ни аспект 
на глобалната сигурност тези две теории 
в съвкупност могат да дадат обяснение на 
протичащото в съвременния свят.

С краха на комунистическата идеоло-
гия започна трайна криза и на нейния анти-
под – либералната идеология, господства-
ща в демократичния свят. Сближаването 
на лявото и дясното като част от западния 
либерализъм доведе до криза в доверието 
в политическите институции, неразличи-
мост на програмите и алтернативите, които 
те предлагат. Настъпи вакуум в ценност-
ната система на съвременните общества и 
този вакуум бе запълнен от религиите. Тук 
не става дума само за настъплението на 
исляма, но и за активизирането на основ-
ните релгии, владеещи съвременния свят. 
Двадесет и първият век, както отбелязва 
С. Хънтингтън, започва като век на религи-
ите. Религиите запълниха вакуума, който 
оставиха идеологиите. Идентификацията 

на човешките общности, включително и 
на етническите, е неизменно свързана с 
принадлежност към една от световните 
религии, религиозната идентичност започ-
на да доминира при самоопределянето на 
нациите и етническите групи и това важи 
не само за ислямския свят.

Три основни стратегии за справяне 
с етнически конфликт на макро равнище 
обикновено се откроява:

1) използването на законови меха-
низми;

2) преговори;
3) информация пътека.
2 подхода:
l Най-същественото. Връзката меж-

ду конфликт и феномена на етнос е от съ-
ществено значение (причина за конфликти 
са етнически различия).

l Функционално. Връзката между кон-
фликт и етнос чисто функционална (етнос 
не създава конфликт, и се застъпва за 
форма на проявление).

Етнически взаимоотношения 
и етнически конфликти

Етническите конфликти имат естест-
вена основа. За да има етнически кон-
фликт е нужно етническата идентичност, 
която ограничава всички общности.

Източници на етнически конфликти са 
етническите предразсъдъци, които могат 
да се емоционализират. При етническия 
конфликт се наблюдава етническа моби-
лизация, повишена защита на собствената 
идентичност.

Етническите предразсъдъци могат 
да се разгледат като нагласа за формира-
не и запазване на различни отношения с 
различните индивиди или социални групи, 
въз основа на етническата им принадлеж-
ност. Един от начините да бъде измере-
на големината и посоката на етническите 
предразсъдъците е, чрез измерването на 
спонтанната склонност да се поддържа 
определена социална дистанция спрямо 
дадена етническа група.

На всеки са известни етническите 
предразсъдъци (това е научният термин, 
иначе можем да говорим за нагласи или 
настроения) срещу циганите. Както знаем, 
някои от тях са твърде силни и изглеждат 
даже като социални обсесии. 
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Какво представлява предразсъдъ-
кът? По-конкретно погледнато, той е съче-
тание на нагласи, което доста силно влияе 
върху личността. Най-често етническите 
предразсъдъци се дефинират като „нега-
тивни нагласи по отношение на етниче-
ска общност или отделни нейни членове, 
последвана от съответстващо поведение”.

В предразсъдъка има убедено пред-
варително осъждане на другия заради 
принадлежността му към дадена социална 
група без оглед на неговите конкретни лич-
ностни характеристики. По тази си черта 
предразсъдъците приличат на негативни 
предубеждения. Но за разлика от тях ет-
ническите предразсъдъци не се разсейват 
даже и при убедителни доказателства за 
тяхната неоснователност. По принцип все-
ки предразсъдък включва оценки, убежде-
ния, емоции, чувства, афекти, склонност 
към определени действия и поведение. 
Предразсъдъкът внушава предубедено 
негативно отношение и съответстващо 
противонасочено поведение към дадена 
личност. Той е в сферата на междулич-
ностните отношения и взаимодействия в 
обществото на всички равнища. Етниче-
ските предразсъдъци в България, въпреки 
че се маскират от политическите сили, са 
твърде силни, разпространени, устойчиви 
и са видими. В последно време те посто-
янно се усилват и увеличават като обхват. 
Особена значимост придобива обществе-
ната опозиция срещу циганите и проти-
вопоставянето между българи и турци в 
някои региони, а така също и обществена-
та непримиримост към етнически партии, 
представени даже и в Парламента.

Етническите предразсъдъци по прин-
цип са свързани с два главни взаимозави-
сими един от друг социалнопсихични про-
цеси. Първият от тези процеси е етническа-
та идентификация. Тя представлява съче-
тание на няколко неща: отъждествяване на 
личността със своя етнос; осъзнаване на 
себе си като член на етническата общност; 
приемане на статус, ценности, норми, роли, 
стереотипи на мислене и поведение, които 
са характерни и обичайни за етноса.

Много близо до този социалнопсихи-
чен феномен е патриотизмът, който, как-
то знаем вече, е доста сложна проява на 
общественото съзнание, свързана с обич 
към своя народ (етнос) и своето отечество. 

Патриотизмът като чувство може в голяма 
степен да определя ценностната система 
и поведението на личността.

Етническата диференциация, вторият 
процес, включва когнитивно-емоционал-
ния компонент на разединяване и противо-
поставяне на хората по етническа принад-
лежност, базиран на цялостно негативно 
отношение към друга етническа общност 
с нейните традиции, обществени норми и 
особености на социалната психика. Като 
крайност на етническата диференциация 
можем да видим национализма, който 
представлява много силен действен акти-
вен патриотизъм, подкрепен от готовност 
за противодействие спрямо други етноси. 
В национализма се обединяват силни по-
зитивни нагласи спрямо своя народ (етнос) 
и остро чувство за справедливост. Обикно-
вено се визират териториални и/или други 
претенции на съседни народи или етноси.

Практическите стойности на всички 
етнопсихологически феномени, за които 
говорихме по-горе, зависят от пасионал-
ността в етноса. Този термин е въведен 
от Лев Гумильов за обяснение на особе-
ностите на етногенезата. Терминът, произ-
хождащ от френското „passionel” - страс-
тен, показва енергичността и целеустре-
меността както на отделната личност като 
член на етноса, така и на самата етническа 
група по отношение на етническите пред-
разсъдъци, етническото идентифициране 
и диференциране, патриотизма, национа-
лизма, етническите обсесии. Твърди се, че 
пасионалността се формира на безсъзна-
телно равнище. Така че същността на на-
ционализма е в дълбините на подсъзна-
нието и влиза в характеристиките на Аза. 
От казаното до тук можем да направим ня-
колко по-общи изводи. 

Първо, че етническите предразсъдъ-
ци в нашето съвременно българско об-
щество са повече и по-ярки в сравнение с 
демократичните общества на Запад и тях-
ното влияние е по-силно. 

Второ, параметрите на етническите 
предразсъдъци отразяват исторически-
те обстоятелства на общественото битие 
през годините както на турско робство, 
така и през безкрайния преходен период с 
неговото толериране на циганския етнос и 
на турската политическа класа. 

Трето, налице са тенденции за усил-
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ване на предразсъдъците на циганските 
общности и на турския етнос в определе-
ни региони на страната към българския 
етнос.

 Четвърто, етническите предразсъдъ-
ци в съвременното българско общество 
се съчетават. Например, класови с етни-
чески, партийни с етнически, етнически с 
религиозни и др.

Вековната злоба на роба - Най-значи-
ми у нас все още са класовите предразсъ-
дъци. Въпреки очакванията за изглажда-
нето им в процеса на демократизация, те 
се усилват заради пропастта между отдел-
ните социални слоеве. Както знаем поради 
изродеността на обществената система 
бедните стават все по-бедни, а богатите 
- по-богати. Религиозните предразсъдъци 
доскоро са били едни от най-устойчивите, 
но с модернизирането на света и с инва-
зията на атеизма в общественото и в лич-
ностното съзнание тяхната роля в сравне-
ние с класовите и етническите предразсъ-
дъци не е вече толкова голяма.

В последно време заради инвазията 
на ислямския тероризъм се наблюдава на-
растване на религиозни предразсъдъци и 
антипатии между християни и ислямисти. 

В България освен тази тенденция се 
наблюдават още и религиозни антипатии, 
насочени към по-агресивни мисионерски 
протестантски секти (мормони, евангелис-
ти, Божия църква, адвентисти и др.)

Характерни за съвременното бъл-
гарско общество са още политическите 
(партийните) предразсъдъци. Рязкото 
разделение на социалисти и демократи, 
на леви и десни противопоставя големи 
части от обществото. Всяка една от тях 
упреква другата за бедите в българското 
обществено битие, вижда другите като 
основен виновник за собствените си неус-
пехи и страдания. Появяват се и общи не-
гативни предразсъдъци спрямо общност-
та от тези две политичесски сили, като се 
твърди, че между тях фактически няма 
особена разлика, а основната прилика е 
в еднаквата и за леви, и за десни алчност, 
толерантност към корупцията, клиентели-
зъм и безчестие.

Наш български „принос” е съчетава-
нето на етнически с политически предраз-
съдъци, доколкото в България бе допусна-
та политическа сила на етническа основа, 
което само по себе си е неконституционен 
и социално вреден факт.“13

Всичко това е заплаха за национал-
ната сигурност. Етносите различни от 
основния до скоро се ограничаваха за 
постъпване на служба в армията и други 
служби имащи отношение към отбраната 
на страната.  

„Изследването на Антъни Смит е на-
сочено към важните културни измерения 
на национализма, които твърде често се 
пренебрегват от учените, когато се фо-
кусират върху драматичните политиче-
ски и социално икономически промени от 
последните два века. Прецизните стра-
тегии, използвани от националистите да 
променят моралния език, който легити-
мира новите форми на колективни дейст-
вия, остава недостатъчно проучени, как-
то и средствата, чрез които учредителни-
те митове на националните държави са 
свързани със съществуващите етниче-
ски традиции. Предложеният тук анализ 
подкрепя неговата критика към тези, кои-
то разглеждат държавата като изобрете-
ние или като (статична) конструкция. По-
добре е да се говори за възродителите 
като за морални и културни новатори, 
които се стремят да проектират промя-
ната по-скоро чрез „регенериране”, от-
колкото чрез откъсване от колективните 
традиции (етнически и други). Дори ко-
гато те успяват да завладеят държавата 
и да приложат програмите си, процесът 
на формиране на нацията е сложен и би 
трябвало да се разглежда по-скоро като 
наслагване, отколкото като изобретява-
не. Можем да предположим, че там, къ-
дето етническите традиции отсъстват, 
проблемите пред националистите са 
дори още по-големи: те имат още пове-
че пространство за маневриране, но без 
материали, с които да градят, те трябва 
да стъпят на отдавна затихнали междуг-
рупови конфликти, за да постигнат усе-
щане за колективна идентичност.
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Технология на въздействието  
в съвременната  

информационна среда

Живко Д. Желев

Резюме: Представени са основните манипулативни технологии, използвани при 
информационното въздействие в  съвременни условия. Представена е тяхната приложимост 
и ефектите,ш които могат да предизвикат. 
Ключови думи: информационна среда, информационно въздействие

Influence Technology in the Modern Information Environment

Zhivko D. Zhelev

Abstract: The basic manipulative technologies used in information impact in modern conditions. 
Presented is their applicability and effects that can cause.
Key words: information environment, information influence

И 
нформационното въздействие 
представлява преднамерено съз-
даване и разпространение на спе-

цифична информация, оказваща непосред-
ствено влияние върху функционирането и 
развитието на информационните средства 
на обществото, психиката и поведението на 
политическия елит и населението на стра-
ната. Психологическото и пропагандното 
въздействие се явяват разновидност на ин-
формационното въздействие.

Във връзка с появяването и ускоре-
ното развитие на средствата за масова 
информация, рязко се увеличава ролята 
на общественото мнение, което започва 
да влияе на политическия процес и функ-
ционирането на информационната среда 
в обществото. Поради което системата 
за формиране на общественото мнение 
се явява един от основните обекти на ин-
формационно осигуряване и защита. Сле-
дователно е необходимо да се изучават 
особеностите на формирането и функцио-
нирането на общественото мнение при въ-

оръжени конфликти, на основата на което 
да се разработят практически подходи за 
осигуряване на информационната и пси-
хологическата безопасност на политиче-
ския елит и населението.

Информационното оръжие пред-
ставлява устройство или средства, пред-
назначени за нанасяне на вреди на против-
никовата страна в хода на информационни-
те операции или война. В случаите в които 
информационно оръжие пряко или косвено 
се използва против психиката на човек или 
група, може да се говори за информацион-
но въздействие. Следователно може да се 
посочат три обекта на въздействие, всеки 
от които се отнася към определен тип на 
информационно противоборство. Това са 
информационно – техническия, информа-
ционно – техническата система (без да се 
включва човека) и информационно – пси-
хологическото противоборство (психиката 
на човека). Източниците на информацион-
но въздействие могат да бъдат естествено 
съществуващи и изкуствено създадени.
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Разглеждайки теорията на информа-
ционното противоборство в политическата 
област, трябва да отчитаме че тя се про-
вежда на стратегическо, оперативно и так-
тическо ниво. В основата на стратегическо-
то ниво стой дейността на политическия 
елит, а структурите за информационно 
въздействие функционират на оперативно 
и тактическо ниво. Информационно въз-
действие се създава от креативни хора, 
които са в състояние ефективно да го осъ-
ществяват. Необходимо е да се отбележи, 
че информационното въздействие е не 
само опасно и полезно само по себе си, а 
че „запуска“ мощен процес който трябва да 
се управлява. Колосалното влияние на ин-
формацията се определя от способността 
ù прецизно да управлява социалните про-
цеси, влияещи на параметри, които много-
кратно са по-мощни от управляващата ги 
информация.

Създаването на глобалното инфор-
мационно общество предявява следните 
особени изисквания към специалистите по 
информационно противоборство:

- постоянен контрол над своите дейст-
вия, постъпки и възможности;

- спазване на всички известни изиск-
вания за конфиденциалност;

- увереност в себе си в своите сили и 
възможности;

- прецизност и скритост;
- собствена система за получаване и 

анализ на информация;
- постоянно самоусъвършенстване;
- противодействие на инфологемите 

на противника.
Задачата на специалиста в областта 

на информационното противоборство е 
своевременно да откриват и анализират 
инфологемите на противника. Инфоло-
гемата е лъжлива, неточна или непълна 
информация, представяща действителни 
събития, идеологически митове, полити-
чески или пропагандни измислици. Те се 
появяват на бял свят като резултат от съз-
нателно, целенасочено и манипулативно 
въздействие предизвикващо неосъзнато 
заблуждение и формират картината за за-
обикалящия ни свят в индивидуалното и 
груповото съзнание, устойчиви стереоти-
пи на индивидуалното или социалното по-
ведение, развитието на ценностите и ори-
ентацията на бъдещите поколения. Както 

и всички идеологически митове, инфоло-
гемите са активни и агресивни. Те енергич-
но изтласкват достоверната информация, 
основаваща се на правдоподобно отра-
зяване на събитията. Частично инфоло-
гемата успява да отвлече аудиторията от 
неприятната реалност, на понижи нивото 
на тревожност и да осигури някакво при-
емливо ниво на психологически и морален 
комфорт. Поради което много често слухо-
вете и сплетните са съпроводени с успех.

Създаването на инфологеми винаги 
има деструктивен характер. Те се основа-
ват на благодатната почва на първична-
та психология на масите, от движение се 
прокарват през информационните канали 
и лесно проникват в различни области на 
политическия и духовен живот. Особено 
ефективно се използват инфологеми в пе-
риод на избори. Следва да се признае че 
инфологемите са основен продукт от дей-
ността на политиците и техните техниче-
ски сътрудници. 

Социално-политическите инфоло-
геми се характеризират с насаждане на 
ксенофобия и ненавист към чуждите, а 
също така и към стремеж да се намери 
врага, виновен за своите беди. Така се по-
явяват инфологемите за врага – теро-
рист за едни или за демократа разруша-
ващ страната за други, за безпринципния и 
корумпиран федерален център – за трети. 
Съпровождащите инфологеми превръ-
щаш себе си в жертва. Именно инфоло-
гемите формират общественото мнение и 
социално-политическите стандарти на по-
ведение на гражданите. Често те изпълня-
ват функции за охрана, аргументация, ко-
ментар, провъзгласяване, заблуждаване, 
скритост, лъжливо ориентиране и дезори-
ентиране (подмяна на ориентирите).

На основата на инфологемите, за 
сметка на фактическото представяне на 
събития или портрета на една или друга 
политическа фигура, нерядко се изграж-
дат крупни информационно-пропагандни 
кампании за подриване на доверието на 
гражданите изпълняващия се политически 
курс или към конкретно лице.

С отчитането на критериите честотата 
на използването, широтата на използване 
и степента на приложимост е възможно да 
се определят групи на манипулативни при-
йоми, имащи най-вече универсален харак-
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тер, с висока честота на използване в раз-
лични манипулативни технологии, имащи 
сфера на използване в различни инфор-
мационни ситуации, като публични диску-
сии и групови обсъждания, представяния 
на митинги и демонстрации, в средствата 
за масова информация и др. характеризи-
ращи се с висока приложимост и влияние 
върху психиката на човека. 

От гледна точка на историята е коре-
ктно да се отбележи, че един от първите 
опити да се систематизира прийомите на 
информационното въздействие върху ма-
совото съзнание с помощта на пропаган-
дата са описани в редица чуждестранни 
източници, следващите седем основ-
ни прийома на информационното въз-
действие са достатъчно широко известни 
на специалистите, като „азбука на пропа-
гандата“:

- залепване или налагане на клеймо, 
наименование;

- впечатляващи обобщения или бляс-
кава неопределеност;

- пренос или трансфер;
- препратка към авторитет, свидетел-

ства, препоръка или доказателства;
- своите хора или игра с простолюди-

ето;
- преустройство или жонглиране с 

карти;
- обща платформа.
Тези седем прийома в синтезиран вид 

са били формулирани в края на 30-те годи-
ни на миналия век в института за анализ 
на пропагандата в САЩ. Известно е че ос-
нова за анализ на тези прийоми е послу-
жилата практиката за обработка на масо-
вото съзнание в фашистка Германия. Те са 
намерили широко приложение в рекламно 
пропагандните акции, а  в съвременни ус-
ловия активно се използват в средствата 
за масова информация.

Залепване или налагане на клеймо, 
наименование. Този прийом се заключава 
в подбора на обидни епитети, метафори, 
названия, имена за обозначаване на опре-
делен човек, организация, идея или соци-
ално явление. Тези „залепвания“ предиз-
викват емоционално негативно отношение 
на заобикалящите, асоциирани с неморал-
ни постъпки или поведение и по този начин 
се използват за опорочаване на личността, 
представяните идеи и предложения, орга-

низация, социална група или предмета на 
осъждане в очите на аудиторията.

Впечатляващи обобщения или 
бляскава неопределеност. Този при-
йом се заключава в подмяна на названия, 
обозначаване на определено социално 
явление, идеи, организации, социални гру-
пи или конкретен човек с доста по общи 
наименования, които имат положителна 
емоционална окраска и предизвикват до-
брожелателно отношение на околните. 
Прийомът се основава на използването 
на положителните чувства и емоции на 
хората към определени понятия или думи, 
например като „свобода“, „патриотизъм“, 
„мир“, „сътрудничество“, „любов“, „успех“, 
„победа“ и др. . Думи от този род, носещи 
положителни емоционални нагласи, се из-
ползват за да се прокарат решения, въз-
гледи, оценки и действия, изгодни за опре-
делени лица, групи или организации.

Пренос или трансфер. Същността 
на дадения прийом се състой в изкусното, 
ненатрапчиво и незабележимо за повече-
то хора разпространение на авторитета и 
престижа на вместо на този който се цени 
и уважава, този които се представя от из-
точника на комуникация. Използването 
на трансфера се инициира от асоциации 
за поднасяне на обекта на въздействие 
информация имаща значение за обкръ-
жаващите. Използването и на негативния 
трансфер посредством подтикване към 
асоциации с явно отрицателни понятия и 
социално неодобрени явления, събития, 
действия, факти, хора и др. . Използва се за 
дискредитиране на определени лица, идеи, 
ситуации, социални групи и организации.

Препратка към авторитет, сви-
детелства, препоръка или доказател-
ства. Съдържанието на този прийом се 
заключава в представяне на изказвания 
на личности, притежаващи висок автори-
тет или обратно, такива които предизвик-
ват отрицателна реакция в категории хора 
върху които е насочено манипулативното 
въздействие. Използваните изказвания 
обикновено съдържат оценъчни разсъжде-
ния относно хора, идеи, събития програми 
и организации изразяващи осъждане или 
одобрение. По този начин, в човека като 
обект на манипулативното въздействие, 
се формира отношение съответстващо на 
емоциите – положителни или отрицателни.
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Своите хора или игра с простолюдие-
то. Целта на този прийом се състой в опита 
за установяване на доверени отношения с 
аудиторията, като с близки по характер и 
дух хора, на основата на това че изказва-
нията и идеите на комуникатора са добри 
защото принадлежат на народа. Това по-
ражда асоцииране на връзки на личността 
на комуникатора и неговите разсъждения 
с позитивните ценности на народа от кой-
то произхожда  и принадлежи, като произ-
лязъл от обикновените хора. Доста често 
този прийом се използва за създаване на 
положително отношение към конкретен 
човек, явяващ се обект на рекламно-ин-
формационно представяне, пропагандна 
кампания по проектирано за имиджа „човек 
от народа“, с цел формиране на доверие и 
положително отношение към него.

Преустройство или жонглиране 
с карти. Съдържанието на този прийом 
се заключава в подбора и тенденциозно-
то представяне само на положителни или 
отрицателни факти и доводи при едновре-
менното замълчаване на противополож-
ните. Неговата основна цел е използване 
на едностранен подбор и представяне на 
факти, свидетелства, доводи, които са 
привлекателни или будят неодобрение, 
неприемливост на определена гледна точ-
ка, програми идеи и др.. В последно време 
този прийом се използва под наименова-
нието „акцентиране и неглижиране“.

Обща платформа. При използване-
то на този прийом се извършва подбор на 
съждения изказвания, фрази подтикващи 
към еднообразно поведение, създаващи 
впечатление за единни действия. Съобще-
нието например може да започва с думите: 
„Всички здравомислещи хора разбират, че“ 
или „Нито един здравомислещ човек няма 
да възрази, че“ и др. В човека се поражда 
чувство на увереност, че болшинството от 
членовете на групата, определена соци-
ална общност, с която се идентифицира 
или мнението на която е значимо за него, 
приема конкретни ценности, идеи, програ-
ми или гледна точка. Хората като правило 
вярват в побеждаващата сила и правил-
ността на мнението на болшинството и за 
това искат да бъдат с тези които го съста-
вляват. Това е безкритичното приемане на 
съобщения и оценки, становища и др.. За 
илюстриране на използването на тези при-

йоми в политическата борба в съвременни 
условия, могат да се дадат много примери. 
Принципът „направете си извод сами“ се 
разпростира сред потока от факти, които 
макар и да имат някаква тенденция, но за-
ради скоростта на подаване не позволяват 
да се оценят и анализират от аудиторията.

Освен представените седем прийома 
в съвременната практика на информацион-
ната война се използват и допълнителни 
манипулативни технологии (прийоми), като 
осмиване, отправяне в отрицателна група, 
повтарянето на лозунги или шаблонни фра-
зи, емоционална постройка, предаване на 
информация посредством медиатори, мъл-
чалив избор, предизвикване на информа-
ционна вълна и провокации.

Осмиване. При използването на тази 
техника, на осмиване могат да се подло-
жат както конкретни лица, така и възгледи, 
идеи, програми, организации и техни пред-
ставители, различни групи от хора срещу 
които се води борба. Избора на обекта за 
осмиване се избира в зависимост от целите 
и конкретната информационна обстановка.

Ефекта от действието на дадения 
прийом се основава на това, че при осми-
ването на отделни изказвания и елементи 
на поведението на човека към него се ини-
циира шеговито и несериозно отношение, 
което автоматично може да се пренесе и 
на други негови изказвания и виждания. 
При умелото и нееднократно прилагане 
на дадения метод е възможно формиране-
то на имидж на конкретната личност, като 
несериозен и некомпетентен човек, чийто 
пре3дложения и изказвания незаслужават 
внимание. По този начин дадения метод 
се явява като механизъм за формиране на 
програмиран стереотип на възприемане.

Методът на отправяне в отрица-
телната група. Техниките използващи 
този метод, независимо от съдържанието 
на възгледи и идеи, са еднакви. Във все-
ки случаи се утвърждава, че дадена съв-
купност от възгледи се явява единствена-
та възможност за правота. Поради което, 
които споделя тези възгледи, притежава 
определени ценностни качества и в оп-
ределен план е по-добър от тези които не 
споделят въпросните ценности. 

Повтарянето на лозунги или ша-
блонни фрази. Условието за ефективно-
то използване на въпросния метод е пре-
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ди всичко формулирането на „съответния 
лозунг“, което представлява сравнително 
кратко изказване, формулирано по начин, 
по които да привлича вниманието или да 
въздейства на чувствата на читатели или 
слушатели. При неговото конструиране 
се използват психологически подходи и 
по-конкретно с въздействащи словосъ-
четания. Лозунгът трябва да е в съответ-
ствие с психиката на тази група хора за 
които е предназначен. Ползването на този 
прийом предполага, че слушателя или чи-
тателя няма да се замисля нито над зна-
чението на отделните думи ползвани в 
лозунга нито над правилността на цялата 
формулировка.

Емоционална постройка. Тази тех-
ника може да се определи като способ за 
създаване на емоционална настройка с 
едновременно предаване на информация. 
Настроението се предизвиква сред група 
от хора с помощта на различни средства 
(съответстващи на външната среда – опре-
делено време от денонощието, осветеност, 
звук и др.). На този фон се предава инфор-
мацията, но без да се чува твърде много. 
В психологията съществува специален тер-
мин – фоснация, които определя условията 
на повишена ефективност на възприемане, 
благодарение на използването на съпът-
стващи фонови въздействия. Най-често 
тази техника се използва в театрални пред-
ставления, шоу програми и др.

Предаване на информация посред-
ством медиатори. Тази техника се осно-
вава на това че процесът на възприемане 
на информацията и по-конкретно на опре-
делени ценности, идеи, възгледи, оценки 
има много често двустепенен характер. 
Това означава, че ефективното информа-
ционно въздействие често се осъществя-
ва не непосредствено от предаването на 
информацията, а посредством значими за 
съответната личност хора.

Това явление е намерило отражение 
в модела за двустепенния модел на кому-
никация, разработен в средата на 50-те 
години на миналия век в САЩ от Пол Ла-
зарсфелд. В предложения от него модел 
за двустепенна масова комуникация се 
отчитат фактите, първо че взаимодействи-
ето между комуникатора и авторитета се 
осъществява на микросоциално ниво на-
речено „лидер на мнението или медиа-

тор“ и второ как се осъществява взаимо-
действието между медиатора и микросо-
циалната група.

В качеството на медиатори в различ-
ни ситуации и за различни социални групи 
и слоеве могат да бъдат неформални ли-
дери, политически дейци, представители 
на религиозни общности, представители 
на културната общност, науката, изкуство-
то и др. 

Мълчаливият избор. Същността 
на дадената техника се заключава в това, 
че на аудиторията се представят няколко 
гледни точки по определен въпрос, но така 
че неусетно се представя в най-изгодна 
светлина тази която трябва да бъде при-
ета от аудиторията.

Предизвикване на информационна 
вълна. Една от ефективните техники за 
информационно въздействие върху го-
леми групи от хора е посредством пред-
извикване на вторична информационна 
вълна. Това представлява провеждане на 
пропагандна акция която е необходимо да 
се отрази в редица средства за масова ин-
формация. Възможен вариант е не самата 
информация да представлява интерес но 
посредством отразяването и да се предиз-
вика интереса на медии и общественост 
към нея (определено събитие), което да 
усилва информационното въздействие. 
Това се нарича предизвикване на първич-
на информационна вълна. Основната цел 
е създаване на вторична информационна 
вълна, на нивото на междуличностните об-
съждания, оценки, коментари и слухове.

Всичко това позволява да се постиг-
не и усили ефекта на информационното 
въздействие върху целевата аудитория. 
В съвременните условия сме свидетели 
на множество форми за изкуствено при-
вличане на вниманието върху определе-
ни лица или събития, включително и със 
скандали, като способ за създаване на 
информационна вълна. Определена група 
лица желаещи да се „осветят“ в политика-
та, правят опити да провокират всякакви 
забележими конфликти с властта по пътя 
на действия, изказвания, екзотични ри-
туали или други способи които да се пре-
върнат в забележими събития.

Провокации. Още в древни времена в 
борбата между конфликтните страни са из-
ползвани прийоми, в съответствие с които 
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при липсата или недостатъчността на съ-
бития се създават такива за да послужат за 
информационен повод или дори събитие. 
В подобни събития могат да се жертват и 
собствени сподвижници или обекти.

Отчитайки представените подходи за 
информационно въздействие е целесъо-
бразно да се възприемат защитни подхо-
ди, които да се основават на  принципи, 
позволяващи обективно да се подходи 
към оценката на получената информация. 
Тези водещи принципи могат да бъдат:

- необходимо е да се проверява някол-
кократно. Обръщайки внимание на едно 
или друго обстоятелство, свидетелстващи 
за определена неискреност, нетрябва вед-
нага да се прави еднозначен извод – необ-
ходимо е да се провери информацията в 
която се съмняваме;

- комплексност в оценката на наблю-
даваните параметри. Увеличавайки точ-
ността в оценката на поведението на парт-
ньора по общуване е възможно ако се взе-
ма под внимание не само предоставената 
от него информация, а цялата налична 
информация включително и за действията 
на трети страни;

- отчитането на контекста на ситуа-
цията. Обстановката в която се провежда 
общуването, характера на обсъжданите 
въпроси, други обстоятелства позволява-
щи да се внесе корекция или оценката на 
получаваната информация;

- отчитането на личностните фактори. 
Предумишлената заблуда с изразен мани-
пулативен характер трудно се поддава на 
разкриване, докато човек не привикне към 
манипулацията посредством представе-
ната информация. 

Изменението на политическите и 

икономическите механизми в страните 
от бившия социалистически лагер, пред-
извикаха изменение в поведението на 
голяма част от населението, премина-
вайки към индивидуализма като форма 
на социално поведение. Техническите 
достижения предоставиха качестве-
но нови възможности на средствата за 
масова комуникация, представляващи 
мощен инструмент за информационно 
въздействие. Масово представеният 
плурализъм в медиите, точно както влия-
нието на широките маси върху информа-
ционната политика на частни и държавни 
организации, в света се среща изключи-
телно рядко и по-скоро е изключение, 
както и представяната независимост на 
средствата за масова информация. Ма-
совото навлизане на комуникационните 
и спътниковите мрежи са повод за поя-
вата на нови подходи за информационно 
въздействие – социалните мрежи, които 
използват познатите способи за манипу-
лация на информацията, но я разпрос-
траняват със скорост и мащаби немисли-
ми доскоро, при липсата на точен автор.

По подобен начин може да се предста-
ви и индивидуалното поведение на хората. 
Парадоксално, но е факт че манипулатив-
ните техники в ежедневното и деловото 
общуване стават все по-прикрити и това 
не е свързано с материалното благополу-
чие на хората. Развитието на тези мани-
пулативни технологии и използването им 
в ежедневното общуване подкопават раз-
умната същност на човечеството, поради 
което е необходимо духовната чистота да 
заеме достойно място в образователната 
система на човечеството и във възпита-
нието на подрастващото поколение.
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Медийни стратегии  
на Русия и НАТО в ерата  
на хибридните заплахи

Доктор Анна Вълканова

Резюме: Бързо променящите се реалности през последното десетилетие поставиха 
демократичните общества пред заплахи за сигурността с хибриден характер и предизвикаха 
трескаво търсене на възможности за отговор. Този процес се наблюдава както на национално 
ниво, така и в рамките на  НАТО. Бурното развитие на дигиталните медии се превърна във 
фактор, благоприятстващ разрастването на хибридните заплахи. Тази статия си поставя 
за цел да дефинира ролята на медиите по отношение на хибридните заплахи, както и да 
открои стратегическите подходи на Русия и НАТО в използването на медиите като средство 
за хибридно въздействие съобразно средата и търсения ефект.
Ключови думи: хибридна война, медийна стратегия на Русия, стратегически комуникации 
на НАТО, дигитални медии

Abstract: During the last decade democratic societies face new kind of hybrid threats and they 
began searching adequate responses to them. This process is visible on national level and within 
NATO as well. The rapid development of digital media became a key factor for the expansion of 
hybrid threats. The aim of this article is to define the role of media regarding hybrid threats and to 
stand out the approaches of Russia and NATO towards media as a means for hybrid influence in 
accordance with the situation and the strategic goal.
Key words: hybrid war, Russian media strategy, NATO strategic communications, digital media

Д 
ефинирането на хибридните за-
плахи, а и на хибридните войни, 
изглежда трудно за прецизиране 

поради самия характер на конфликтите от 
последните години, в които ставаме сви-
детели на целенасочено смесване и раз-
миване на моделите за водене на война и 
за постигане на определена стратегическа 
цел. Франк Хофман в своя анализ на раз-
личните форми на съвременни конфликти 
дефинира хибридните заплахи по следния 
начин:

„Хибридните заплахи са всички про-
тивникови действия, които включват 
смесица от употреба на конвенционални 
оръжия, нестандартни тактики, теро-
ристични и криминални действия по едно 
и също време на едно и също бойно поле 

с оглед постигането на политически 
цели”1. В определението за хибридна вой-
на, дадено в Доклада от 2015 г. „Хибидна-
та война: новото предизвикателство пред 
НАТО” на Комитет „Отбрана и сигурност” 
на Парламентарната асамблея на НАТО 
са определени сферите на въздействие, 
извън военната – политическа, инфор-
мационна и икономическа. Хибридната 
война е дефинирана като „употреба на 
асиметрични тактики за откриване и въз-
ползване от слабите страни на противника 
чрез невоенни средства (политическо, ин-
формационно и икономическо сплашване 
и манипулиране), които са подкрепени със 
заплаха за използване на конвенционални 
и неконвенционални военни средства”2. 
Изборът на тактики се съобразява така, че 
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да съответства на конкретната ситуация. 
Разбирането на руските изследовате-

ли за хибридните заплахи попада в същото 
семантично поле. Като анализира уроците 
от арабската пролет Герасимов обяснява, 
че „правилата на войната са се промени-
ли” и в резултат от това „една добре уре-
дена държава може за месеци или дори 
дни да бъде превърната в арена на жесток 
въоръжен конфликт, да стане жертва на 
чужда интервенция и да потъне в хаос, ху-
манитарна катастрофа и гражданска вой-
на”3 и допълва, че „за постигането на това 
не е необходима непременно употребата 
на инструменти на твърдата сила, а е дос-
татъчно прилагането на политически, ико-
номически, неформални и други невоенни 
средства, използвани заедно с потенциа-
ла на населението на самата страна да се 
противопоставя на управлението й”4. 

Стратегическата цел на подобни опе-
рации според Герасимов би трябвало да 
бъде да се „създаде постоянно действащ 
фронт на територията на цялата държа-
ва”5. Или с други думи казано, да се създа-
де мрежа от хаос, която да постави съот-
ветната държава в невъзможност да функ-
ционира. Това би могло да обясни руската 
стратегия в пост-съветското пространство, 
чиято основна цел е да превърне „нелоял-
ните съседни държави” в нефункционира-
щи държави, като разруши самата основа 
на държавността в тях . 

Основната идея в доктрината на Гера-
симов се базира на концепцията, че бойно-
то поле в модерната война е в умовете на 
хората, ето защо и в съвременните военни 
операции трябва да доминират инфор-
мационната и психологическа война. Тъй 
като тези средства са най-ефективни в по-
разяването на въоръжените сили морално 
и психологически, употребата на твърда 
сила може да се окаже ненужна.

Би могло да се обобщи, че главна-
та цел е да се намали необходимостта 
от използване на твърда военна сила до 
необходимия минимум, като се накарат 
военните и цивилното население на про-
тивника да подкрепят действията на ата-
куващата страна и така да навредят на 
собственото си правителство и държава. 
Военната операция на Русия в Крим ясно 
показва как може да се въздейства върху 
въоръжените сили на врага до степен, че 

да стане възможно да се постигнат опре-
делени политически цели, без да е необ-
ходимо използването на конвенционална 
военна сила. 

Дигиталните медии като средство 
за водене на хибридна война  

в постсъветското пространство

През последното десетилетие сред-
ствата за информационно въздействие 
се развиват особено интензивно под въз-
действие и на широкото навлизане на 
дигиталните интернет технологии. Когато 
става дума за използване на хибридни за-
плахи в центъра на вниманието на изсле-
дователите се появява Русия във връзка с 
Крим и Източна Украйна най-вече, но ру-
ските действия съвсем не се ограничават 
до там. Последните изселвания на Центъ-
ра на НАТО за върхови постижения в стра-
тегическите комуникации в Латвия се на-
сочват към проследяване на руските про-
пагандни действия в по-широк контекст - в 
Прибалтийските държави, а и с по-широка 
европейска перспектива, включително 
спрямо Германия, Гърция, Унгария.

Едно от най-мащабните изследва-
ния върху дигиталната среда е проведено 
именно в Латвия и принадлежи на Цен-
търа на НАТО за върхови постижения в 
стратегическите комуникации, разположен 
там. В рамките на проект „Интернет тро-
ловете като средство за хибридна война: 
случаят в Латвия”6 са изследвани 200 000 
коментара, публикувани на трите основни 
латвийски информационни портала между 
29 юли и 5 август 2014 г. и се установява, 
че 1,45% от тях са от хибридни тролове. Те 
представляват армия от блогъри, които 24 
часа  в денонощието постват в интернет 
коментари в защита на руските интереси. 
След някои публикации повече от поло-
вината постове са от руски тролове, които 
са идентифицирани със своите IP адреси. 
Публикациите им се отличават с лоша гра-
матика и повтаряемост на съдържанието. 

Идентифицирани са пет типа тро-
лове: „тролове, които обвиняват САЩ в 
конспиративни действия”, „бикини тро-
лове” (профили, които са украсени със 
снимки на млади момичета, които апели-
рат към целевите публики да променят 
своите възгледи), „агресивни тролове”, 
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(те имат за цел да отблъснат аудитория-
та), „уикипедия тролове”, (те редактират 
съдържанието на блогове и страници 
в съответствие с руските интереси) и 
„атачмънт тролове”, (те постват линкове 
към статии или видео от руските инфор-
мационни платформи). Наблюденията 
показват, че въпреки че броят на троло-
вете изглежда малък, те представляват 
ядрото за по-мащабен проект. 

Междувременно автоматизирани „ди-
гитални ботове” излъчват послания, които 
влияят на търсещите машини. Така че, ако 
пуснете търсене относно Украйна, може би 
първите 10 резултата ще бъдат тези, кои-
то Кремъл подкрепя, казва Санда Светока, 
старши експерт по комуникациите в НАТО. 
Подкрепяните от Кремъл телевизионни ка-
нали са качени на сателити, вестниците на 
руски език разпространяват съдържание, 
създадено в Москва и в същото време не-
правителствени организации, финансира-
ни с руски пари, изказват своите позиции 
по всички въпроси.

Според директора на Центъра за 
стратегически комуникации Янис Сартс 
„въпреки намаляването на бюджета на 
Русия, пропагандните проекти на Кремъл 
като информационната агенция „Спътник”, 
например, която наскоро отвори свои уеб 
сайт на латвийски език, продължават да 
получават държавно финансиране”7. Спо-
ред него това е знак, че Кремъл увеличава 
финансирането за държавната пропаган-
да. Предаванията на руски и на латвийски 
целят да омаловажат значението на ЕС 
и да представят стандарта на живот там 
като по-нисък в сравнение с този в Русия, 
а също така разпространяват и негативни 
истории за живота в ЕС. 

Според Сартс хибридната война не 
се ограничава до това, което се случва в 
Крим и не включва непременно въоръжен 
конфликт. В интервю за Обзървър той каз-
ва, че хибридни действия се наблюдават в 
Латвия от известно време насам, но това, 
което е ново като феномен е, че те започ-
ват да се повтарят и в други страни. Това 
означава, че Кремъл разширява обхвата 
си на действие. Първото и най-съществе-
но във всички случаи е, че от руска страна 
се прави много внимателен анализ на сла-
бите места в различните страни. Има спе-
цифики в различните страни, а има и общи 

принципи, които могат да се наблюдават 
навсякъде. Така се създава мрежа, коя-
то може да бъде контролирана. Тя може 
да бъде използвана в различни случаи и 
спрямо различни държави от региона.  

Ситуацията в Грузия се развива в по-
добна посока. Това се констатира и в из-
следването „Хибридната война и проме-
нящата се среда за сигурност в Евро-ат-
лантическата зона за сигурност” от 2016, 
фокусирано върху ситуацията в Грузия8. В 
него са отразени значими промени в три 
посоки: растяща зависимост на Грузия от 
руския политически доминиран пазар, зна-
чително намаляване на общественото до-
верие към държавните институции и ясно 
очертаващото се нарастване на руското 
влияние сред широката общественост, 
което води до това открито про-руски по-
литически партии да станат част от основ-
ния политически дискурс в грузинската 
вътрешна политика. Това развитие прави 
Грузия по-податлива на руското влияние 
и което е по-важно – излага страната на 
опасности с хибриден характер.

Наблюденията на министъра на 
външните работи на Латвия Ринкевичс 
съвпадат с тези на Сартс. Той поддържа 
тезата на генерал Брийдлов, главноко-
мандващ войските на НАТО в Европа, за 
хибридната война водена от Русия, като 
изтъква провокативните военни действия 
от нейна страна, стратегическите заплахи 
и употребата на комуникациите в този ас-
пект. Докато преди пропагандните дейст-
вия на Русия са насочени главно към ру-
скоговорящото малцинство в прибалтий-
ските държави членки на НАТО – Латвия, 
Литва и Естония, според Ринкевичс, сега 
вече посредством телевизията и други ме-
дии се наблюдават целенасочени опити да 
се обхванат целите общества в региона.

Сартс отбелязва, че „това, което тряб-
ва да направим е да разберем стратегии-
те, методите и тактиките на тази война и 
на тази основа да успеем да се противо-
поставим, да отговорим, да спечелим и да 
защитим нашите общества, сърцата и умо-
вете на нашите народи, нашата ценностна 
система и начина, по който функционират 
обществата ни”9. Според него най-добро-
то, което може да се направи срещу този 
тип пропаганда е да я игнорираме. Въпре-
ки че интернет сайтовете могат да бъдат 
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блокирани, това лесно може да се преодо-
лее, така че подобна мярка би дала обра-
тен резултат. 

Отговорът на НАТО  
срещу хибридните заплахи

Според ръководителя на Военния 
комитет на НАТО генерал Петър Павел 
хибридната война като комбинация от 
множество различни действия има една 
основна цел и тя е да окаже достатъчно 
силно влияние и в същото време то да ос-
тане под прага на задействане на клаузата 
за колективна отбрана по чл. 5, така че да 
не се инициира отговор от Алианса10. Като 
резултат от това, Алиансът трябва да си 
изработи нов подход и да подобри способ-
ностите си да взема решения бързо.

Дори след като се установи осъщест-
вяването на хибридна атака, да се вземе 
решение за изпращане на сили за бързо 
реагиране няма да е лесно. В много слу-
чаи съюзниците ще се притесняват, че има 
риск Алиансът да бъде възприет като аг-
ресор. Затова според представителите на 
НАТО от изключителна важност ще е да се 
изработи премерена стратегия за връзки с 
обществеността, която да съпътства всяко 
разполагане на войски.

В региона на Прибалтийските дър-
жави обаче очакват действия от страна 
на НАТО както с присъствие на военна 
сила, така и по отношение на информа-
ционните политики и дейности. По време 
на визитата си във Вашингтон през фев-
руари тази година министърът на външ-
ните работи на Латвия Едгарс Ринкевичс 
заяви, че Прибалтийските държави биха 
искали ясно заявен ангажимент от стра-
на на НАТО за разполагане на сдържащи 
сили за колкото време е необходимо, до-
като имаме подобен съсед. За увелича-
ването на Натовските сили в региона има 
някои ограничения, заложени в споразу-
мение от 1994 г. между Русия и Алианса, 
според което не бива да има допълни-
телно разполагане на значителни военни 
части с постоянно присъствие в страните 
от източния блок. Затова и Алиансът се 
въздържа от подобни действия, но по от-
ношение на активизирането на информа-
ционните действия обаче не би трябвало 
да има забавяне.

Необходимостта от конкретни мерки 
в информационната сфера се подчерта-
ва и в съвсем актуалния доклад от 2016 г. 
„Хибридната война и променената среда 
за сигурност в евро-атлантическата зона – 
политически и икономически последствия 
на Центъра за изследване на икономиче-
ската политика в Грузия. Докладът предла-
га набор от дейности за сдържане и про-
тивопоставяне на хибридните заплахи. Те 
са в следните насоки: отбрана и сигурност; 
икономика, търговия и развитие; енергий-
на диверсификация и сигурност; изграж-
дане на демократични институции, стра-
тегически комуникации и комуникационни 
стратегии и образование и изграждане на 
взаимоотношения между хората.11

По отношение на комуникациите се 
препоръчва противодействие на руското 
присъствие в медиите чрез ефективна поли-
тика за стратегически комуникации. Твърди 
се, че са необходими насочени стратегиче-
ски комуникации за консолидиране на об-
ществената подкрепа, включително и чрез 
постоянна информационна кампания за ре-
алната ситуация и съществуващите хибри-
дни заплахи, както и за ползите за всички 
граждани от цивилизационния им избор за 
присъединяване към западните ценности.

В Латвия вече се предприемат и кон-
кретни действия. Сформиран е център 
за тренинг на журналисти за отразяване 
на новини и осъществяване на разслед-
вания в съответствие с международните 
стандарти за професионализъм. В същото 
време независими руски журналисти, кои-
то нямат възможност да работят в своята 
държава са създали своя редакция, за 
да противодействат на руската комуника-
ционна политика.

В доклада „Хибридната война: ново-
то стратегическо предизвикателство пред 
НАТО” на Комитета „Отбрана и сигурност” 
към Парламентарната асамблея на НАТО 
също се подчертава значимостта на този 
проблем и се твърди, че „за да се отгово-
ри на пропагандните операции от страна на 
Русия е необходимо да се поднови внима-
нието към стратегическите комуникации”12. 
Признава се също така, че „НАТО все още 
няма добре изградени способности за стра-
тегически комуникации”13. Стратегическите 
комуникации трябва да се разгърнат по-ши-
роко и да не се изчерпват с изявленията на 
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генералния секретар на Алианса. Брюксел 
би следвало да координира усилията на 
всяка страна членка да осигури механизми 
за по-добри стратегически комуникации в 
Алианса, на регионално ниво и във всяка 
страна членка. Важно сфера от дейността 
на депутатите е те да  поемат инициати-
вата да достигат до обществеността и да 
я образоват, така че да се изгради общест-
вена осведоменост и устойчивост спрямо 
опитите за въздействие от страна на Русия 
чрез  пропаганда. Като се работи за засил-
ване на ролята на информираното граж-
данско общество във всяка страна членка 
ще се създадат условия маргинализира-
ните етнически и религиозни групи, уязви-
ми за външни манипулации, да разберат 
за усилията на своите правителства да ги 
подпомогнат при справяне с  трудностите.14

Освен заявената решимост за 
действие и оцененото значение на хибрид-
ните заплахи от страна на Алианса се раз-
работват сценарии по какъв начин би мо-
гъл да окаже помощ на страна членка, коя-
то попада под външен натиск от страна на 
Русия или друга държава. Тази  подкрепа 
би могла да включва изпращане на кибер 
експерти, за да се отговори на хакерски 
атаки или комуникационни специалисти за 
контра пропаганда или дори разполагане-
то на сили за бързо реагиране.15

Една година след срещата в Уелс уси-
лията на НАТО за отговор на пропагандата 
от  страна на Русия се градят не на нова 
пропаганда, а на факти и прозрачност. 
Например, НАТО ясно комуникира своите 
действия в изпълнение на задачите по оси-
гуряване на колективна отбрана в рамките 
на международни форуми и събития, както 
и като осигурява информация за межудна-
родните медии. През 2014 г. медийният от-
дел на НАТО е обработил повече от 3 000 
медийни запитвания (четири пъти повече в 
сравнение с 2013 г.). в допълнение са орга-
низирани около 50 прес-тура за журнали-
сти и са отразени всички събития, свързани 
с Алианса. Създадена е специална уеб-
страница, наречена „Отношенията между 
НАТО  и Русия във факти”, за да представи 
фактите и да разобличи митовете, свърза-
ни с Русия и да илюстрира действията на 
НАТО във връзка с кризата в Украйна. 

НАТО също така подсили своите спо-
собности за стратегически комуникацион-

ни и подкрепи украинското правителство 
в създаването на Комуникационен център 
при кризи в Киев и сключи споразумение 
за партньорство в областта на стратеги-
ческите комуникации със Съвета за си-
гурност и отбрана на Украйна. НАТО пре-
доставя също така финансова подкрепа 
на редица неправителствени организации 
в Украйна и независими медии и на орга-
низации като „Киев пост” и Stopfake.org. 
Подобни програми също се поддържат в 
редица партньорски и страни-членки на 
НАТО, за да се противостои на дезинфор-
мацията и да се разобличат съществува-
щите митове. Засилено е и сътрудничест-
вото с други международни организации, в 
това число ЕС (ЕСВД), за да се насърчат 
по-тесни консултации и сътрудничество.

През февруари 2015 г., дирекция „Пуб-
лична дипломация” организира форум, 
посветен на темата за ефективни комуни-
кации в отговор на кампании за дезинфор-
мация, водени от държавни или недър-
жавни субекти. В своята програмна реч, 
заместник-генералният секретар на НАТО 
посланик Александър Вершбоу отбеляза: 
„Ролята на НАТО тук е да обори руската 
пропаганда, като я деконструира, като раз-
венчае фалшивите исторически наративи 
(разкази) на Москва и изопачените факти 
и като обяснява реалните действия на Ру-
сия и международните правила, които тя 
прекрачва. Трябва да продължим да раз-
казваме своята завладяваща история за 
това кои сме и за какво се борим.”16 

В тази посока са и препоръките на 
Центъра на НАТО за върхови постижения 
в стратегическите комуникации за преодо-
ляване на предизвикателствата, които хи-
бридната война създава в информацион-
ното пространство. Препоръчват се след-
ните пет ключови стъпки17: да повишаване 
осведомеността и критично мислене, да 
се извличане на уроци от историята, при-
държане към истината и разкриване на лъ-
жите, грижа за качеството на медиите чрез 
подкрепа за професионализма на медии-
те, споделяне на собствената история.

Съобразно средата на действие и 
търсения ефект се очертават два подхода 
в медийните стратегии на Русия и НАТО, 
всеки със своите специфики. Медийната 
стратегия на Русия има за цел преди всич-
ко да разшири сферата на руско влияние. 
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Тя е фокусирана върху агресивно разпрос-
траняване на предварително съгласувани 
послания и е съпътствана от опити да се 
контролира общественото мнение посред-
ством контрол върху влиятелни медии, 
доколкото това е възможно в съответните 
държави, обект на въздействие. Комуни-
кационният подход на НАТО е ориенти-
ран към отстояване на демократичните 
ценности. Затова стратегиите на Алиан-
са залагат не толкова на контрол върху 
общественото мнение, колкото на пови-
шаване на осведомеността и критичното 
мислене чрез предоставяне достатъчно 

активно на достоверна информация и раз-
обличаване на мистификациите.  За ус-
пешното прилагане на подобна стратегия 
съюзниците в НАТО трябва да продължат 
да развиват капацитет за ефективни кому-
никации и така да преодолеят кампаниите 
за дезинформация и атаките срещу осно-
вополагащите принципи на либералната 
демокрация. Активно приложена подобна 
стратегия на Алианса би могла да послу-
жи като превенция срещу възможността 
за използването на медиите като средство 
за воденето на хибридни войни вътре в за-
падните общества.

1 Hoffman, F.G. Hybrid Warfare and Challenges, JFQ / issue 52, 1st quarter 2009, p. 34
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3 Galeotti, M., The ‘Gerasimov Doctrine’ and Russian Non-linear War, 2014.
4 Pak tam 
5 Pak tam 
6 Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia, http://www.stratcomcoe.org/internet-trolling-hybrid-
warfare-tool-case-latvia-0, posledno poseten na 10.05.2016 
7 NATO STRATCOM: Hybrid-warfare already evident in Latvia, http://www.baltictimes.com/nato_stratcom__hybrid-
warfare_already_evident_in_latvia/, posledno poseten na 04.05.2016
8 Hybrid Warfare and the Changing Security Landscape In the Euro-Atlantic Area, Political and Economic Implications, 
2016, р.16
9 NATO STRATCOM: Hybrid-warfare already evident in Latvia, http://www.baltictimes.com/nato_stratcom__hybrid-
warfare_already_evident_in_latvia/, posledno poseten na 04.05.2016
10 NATO Works to Adapt to More Ambiguous Warfare Techniques http://www.wsj.com/articles/nato-works-to-adapt-
to-more-ambiguous-warfare-techniques-1454928411, posledno poseten na 30.04.2016 
11 Hybrid Warfare and the Changing Security Landscape In the Euro-Atlantic Area, Politic al and Economic Implic 
ations, 2016, р.16
12 Hybrid Warfare: NATO’S New Strategic Challange?, NATO Defence and Security  Committee, 2015, р. 6
13 Pak tam 
14 Pak tam 
15 NATO Works to Adapt to More Ambiguous Warfare Techniques http://www.wsj.com/articles/nato-works-to-adapt-to-
more-ambiguous-warfare-techniques-1454928411, posledno poseten na 30.04.2016 
16 Ambassador Alexander Vershbow, “Meeting the strategic communications challenges,” speech given on 11 February 
2015, Brussels, www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117556.htm
17 NATO Strategic Communications Centre of Excellence, “How can NATO mitigate the effect of Russian 
Propaganda?,” Euro-Atlantic quarterly, Vol. 3, 2015



229

Киберсигурността  
на автоматизираните системи

за управление – основен фактор  
за националната сигурност

Подполковник д-р инж. Галин Иванов

Резюме: В статия се разглеждат актуални проблеми по обезпечаването на националната 
киберсигурност и се предлагат мерки за адекватно противодействие на съвременните 
киберзаплахи за автоматизираните системи за управление в сектора за национална 
сигурност.
Ключови думи: информационна сигурност, киберсигурност, киберпространство, 
киберпрестъпления, национална сигурност

Cybersecurity of the Automated Systems for Control – Main Factor 
for National Security

Galin Ivanov, lieutenant colonel, PhD

Abstract: This article focuses on current problems of the provision of the national cybersecurity 
and measures are suggested for adequate counteraction to the present-day cyber threats to the 
automated systems for control in the sector of national security.
Key words: information security, cybersecurity, cyberspace, cybercrime, national security

Е 
жедневно се наблюдава увеличе-
ние на инциденти в областта на 
киберинформационната сигурност, 

които са широко разпространени и придо-
биват заплашителни размери. Много по-
добни атаки засягат широк кръг от частния 
и корпоративния бизнес и правителстве-
ните интереси. Инцидентите в областта 
на киберсигурността стават все по-чести, 
по-значителни и по-комплексни и за тях 
няма граници. Тези инциденти могат да 
причинят значителни щети на безопас-
ността и на икономиката на дадена държа-
ва, което е основен фактор за нарушаване 
или дори унищожаване на националната 
сигурност.

Съдържанието на термина „Киберси-

гурност“ се основава на думата „Киберне-
тика“ (от гръцки „изкуство за управление“) 
- Наука за законите на получаване, съх-
раняване и предаване на информацията, 
както и за системите носители на изкуст-
вен интелект.1 Абстрактната кибернетич-
на система представлява съвкупност от 
предварително взаимосвързани помежду 
си по обем обекти, наречени елементи на 
системата, способни да възприемат, съх-
раняват и обработват информация, както 
и да обменят такава.

Към предметната област на кибер-
нетиката и киберсигурността се включват 
всички съвременни информационни и те-
лекомуникационни технологии. Важно е 
да се отбележи, че елементите на кибер-
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 Хората, които са активни участни-
ци в областта на информационния обмен и 
използване на информационните ресурси.

 Софтуера и хардуера.
 Глобалната информационна среда.
Какви са доказаните факти за кибер-

сигурността днес?
 Киберпрестъпността причинява 

не малък дял от инцидентите в киберпрос-
транство.

 Според Световния икономически 
форум има 10-процентна вероятност от 
значителен срив на критична информа-
ционна инфраструктура през следващото 
десетилетие, което би могло да нанесе 
щети от 250 млрд. щатски долара.

 Всеки ден циркулират около  
150 000 компютърни вируса и 148 000 ком-
пютъра биват компрометирани.

 Според изследване на Symantec 

жертвите на киберпрестъпленията в све-
товен мащаб губят около 290 млрд. евро 
всяка година. Друго проучване на McAfee 
показва, че приходите за киберпрестъп-
ността са 750 млрд. евро годишно.

 Анкетата на Евробарометър за ки-
берсигурността за 2014 г. установи, че 38 % 
от потребителите на интернет в ЕС са про-
менили поведението си от съображения 
за киберсигурност: за 18 % има по-малка 
вероятност да закупуват стоки онлайн и 
за 15 % е по-малко вероятно да използват 
онлайн банкиране. Анкетата също така по-
казва, че 74 % от анкетираните са съглас-
ни, че рискът да станат жертва се е пови-
шил, 12 % вече са били жертва на онлайн 
измама и 89 % избягват разкриването на 
лична информация.3

 От данните на Евростат е видно, 
че от януари 2014 г. само 26 % от предприя-
тията в ЕС са имали официално определе-
на политика за защита на информационни 
и комуникационни технологии.4 

Основните аспекти на киберзапла-
хата за националната сигурност днес са, 
както следва:

 Увеличаване на броя на атаки, 
много от които водят до големи загуби.

 Увеличаване на ръста и сложнос-
тта на кибератаките, които могат да включ-
ва няколко етапа и се прилагат специални 
методи на защита срещу възможни методи 
на противодействие.

 Въздействие върху почти всички 
електронни (цифрови) устройства, вклю-
чително и всички мобилни устройства.

 Все по-честите нападения върху 
информационната инфраструктура на го-
лемите държавни предприятия, организа-
ции от военно-промишления комплекс на 
страната, на важните промишлени обекти, 
критична инфраструктура и дори държав-
ни агенции и министерства.

 Използването на най-напредна-
лите в областта на компютърни техноло-
гии страни, чрез интелектуалните си ре-
сурси и новите методи за кибератаки да 
извършват кибернападения срещу други 
държави.5

От особена важност е да се форму-
лира понятието киберсигурност и да се 
определят основните цели за защита на 
киберпространството и възможните въз-
никващи заплахи. Киберсигурността в 

получаване, съхраняване и предаване на информацията, както и за системите 

носители на изкуствен интелект.1 Абстрактната кибернетична система 

представлява съвкупност от предварително взаимосвързани помежду си по 

обем обекти, наречени елементи на системата, способни да възприемат, 

съхраняват и обработват информация, както и да обменят такава.

Към предметната област на кибернетиката и киберсигурността се 

включват всички съвременни информационни и телекомуникационни 

технологии. Важно е да се отбележи, че елементите на киберсигурността в 

рамките на кибернетичния подход се третират като непрекъснато 

взаимодействие между себе си и действат в качеството си на важни съставни 

елементи в киберпространството2 и включват:

Информацията в реално време.

Фиг. 1 Елементи на киберпространството
                                                            
1 Bylgarski tylkoven rechnik, Izdatelstvo Zvezda, 2012.
2 Виж Фиг.1

сигурността в рамките на кибернетичния 
подход се третират като непрекъснато 
взаимодействие между себе си и действат 
в качеството си на важни съставни еле-
менти в киберпространството2 и включват:

 Информацията в реално време.

Фиг. 1. Елементи на киберпространството
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национален мащаб не може да бъде на-
сочена за защита на максималния брой 
заплахи. Необходимо е от гледна точка на 
националната сигурност да бъде гаранти-
рана най-благоприятната среда за всички 
потребители и системи в киберпростран-
ството, като приоритет имат тези потре-
бители, които са елемент на национална-
та сигурност на страната.

Киберсигурността обхваща не само 
информацията за защита като обект за 
защита, но и технически средства, чрез 
които се определя как да циркулира ин-
формацията между потребителите, начи-
ните и средствата за защита в киберпрос-
транството.

Съвременни тенденции  
по кибербезопасността  

на автоматизираните системи  
за управление от сектора  
за национална сигурност

В съвременните условия, за да се 
отразят ефективно заплахи за кибербез-
опасността в национален мащаб е нужно 
да се създадат възможности за симетрич-
ни отговори на кибератаки или преван-
тивни киберудъри. Наличните автомати-
зирани системи на органите на военната 
и държавната администрация трябва да 
се подобрят в посока на увеличаване на 
степента на автоматизация и компютъри-
зация, т.е. създаването и развитие на ав-
томатизация в защитения дизайн.

Към настоящият момент от жизнена 
необходимост е да се преразгледат прин-
ципите на построение на автоматизирани-
те системи за управление по отношение 
на осигуряването на сигурността в кибер-
нетичното пространство, както в мирно 
време, така и по време на война.

Според експертите на американските 
въоръжени сили в областта на кибер си-
гурността, в технически план всеобхват-
ната и адекватна киберзащита включва 
изграждането и използването на следните 
основни подсистеми:

 подсистема за защита (Protection 
Capabilities), която да гарантира тайна на 
радиацията на радио електронни средства 
и комуникационните системи, компютърна 
сигурност (Computer Security) и информа-
ционна сигурност (Infosec);

 подсистема за откриване (Detection 
Capabilities), която да осигурява откриване 
на аномалии в мрежата, чрез използване 
на системи за откриване;

 подсистема за реагиране на про-
мени в техническите параметри и условия 
(Reaction Capabilities), която да предоставя 
възможности за възстановяване (включи-
телно повторна конфигурация) и извърш-
ване на други процеси и информационни 
дейности.

Развиващата се интелигентна автома-
тизирана система за управление в сектора 
за национална сигурност6 е длъжна да пре-
доставя информация не само за откриване 
на нови и непознати киберзаплахи и кибе-
ратаки в процеса на наблюдение (разузна-
ване) в киберпространството, но и да обез-
печи в реално време киберсигурността на 
същата, и да извършва анализ на иденти-
фицираните киберзаплахи (кибератаки). 
Нужно е същата да извършва автоматичен 
избор на параметри на действие на авто-
матизираната система за управление по 
отношение на деструктивни влияния без да 
нарушава своите основни характеристики.

В системата за киберсигурността, ав-
томатизираната система за управление в 
сектора за национална сигурност трябва 
да има следните възможности:

Фиг. 2. Система за киберсигурност

само за откриване на нови и непознати киберзаплахи и кибератаки в процеса 

на наблюдение (разузнаване) в киберпространството, но и да обезпечи в 

реално време киберсигурността на същата, и да извършва анализ на 

идентифицираните киберзаплахи (кибератаки). Нужно е същата да извършва 

автоматичен избор на параметри на действие на автоматизираната система за 

управление по отношение на деструктивни влияния без да нарушава своите 

основни характеристики.

Фиг. 2 Система за киберсигурност

В системата за киберсигурността, автоматизираната система за 

управление в сектора за национална сигурност трябва да има следните 

възможности:

 автоматична промяна на свойствата и параметрите на системата и 

средствата за обезпечаване на киберсигурността в зависимост от 

промените в състоянието на киберпространството (откриване 
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 автоматична промяна на свой-
ствата и параметрите на системата и 
средствата за обезпечаване на киберси-
гурността в зависимост от промените в 
състоянието на киберпространството (от-
криване активност на потенциални източ-
ници на киберзаплахи, откриване на кибе-
ратаки) и резултатите от кибератаките;

 автоматична оценка на промени-
те в нивото на защита срещу киберзаплаха 
на автоматизираната система за управле-
ние при смяна на условията на работа;

 автоматизирано вземане на ре-
шения за борба с кибератаки и автома-
тична въздействие върху източниците на 
кибератаки;7

 автоматизирано вземане на ре-
шения за преразпределение на ресурсите 
и средства за киберсигурност в случай на 
функционални загуби в резултат на кибе-
ратаки на автоматизираната система за 
управление;

 извършване на автоматичен отчет 
в процеса на обезпечаване на киберсигур-
ността на всички взаимосвързани, взаи-
модействащи и променливи във времето 
фактори, които влияят на нивото на авто-
матизация на кибернетичната сигурност на 
автоматизираната система за управление;

 прогнозиране, въз основа на при-
същия и натрупани по време на експлоата-
цията знания, за факторите, които влияят 
на нивото на защита на автоматизираната 
система за управление срещу всички ви-
дове киберзаплахи.

При определяне на целите за борба с 
киберзаплахите, не можем да отхвърляме 
развитието и прилагането на активни спо-
соби и методи, чрез които да се гарантира 
сигурността на киберпространството. Ето 
защо, при усъвършенстването на налични-
те автоматизирани системи за управление 
в сферата на национална сигурност тряб-
ва да бъде предоставена възможност за 
проактивни хардуерни и софтуерни ефек-
ти (изпреварващи удари) и активни атаки 
срещу идентифицираните източници на 
кибератаки и информационните системи 
и ресурси на срещуположната страна, как-
то и увеличаване на капацитета за дезин-
формация на срещуположната страна за 
истинските свойства и параметри на ав-
томатизираната система за управление и 
нейните системи за сигурност.

Най-важното условие за създаването 
на системи за обезпечаване на киберси-
гурността при автоматизираните системи 
за управление от системата за национал-
ната сигурност е използването на харду-
ерни и софтуерни платформи от довере-
на (пълномощно) софтуерна и хардуерна 
среда на системата.

 Пълномощното строго гарантирана 
спазването на съответните изисквания по 
отношение на сигурността на информаци-
ята, надеждност и функционална стабил-
ност в съвременния условия на киберза-
плахи, при спазване на определени усло-
вия за технологична независимост на ав-
томатизираната система за управление.8

Под доверена хардуерна и софтуер-
на среда следва да се разбира набор от 
технически и програмни средства, орга-
низационни мерки, които да гарантират 
създаването, прилагането и развитието на 
системи със специално предназначение, 
защитена конструкция, която отговаря на 
необходимите изисквания за информа-
ционна сигурност, надеждност и функцио-
нална стабилност, потвърждение на сер-
тификати за съответствие, в съответните 
задължителни системи за сертифициране 
на Република България.9

Проблеми и възможни решения

При сегашните реалности системата 
за националната сигурност на България 
все още до голяма степен не е готова за 
създаването и поддържането на ефек-
тивна и сигурна защита на киберпрос-
транството за нуждите на държавата и за 
ефективно противодействие на непрекъс-
нато нарастващите реални за всички орга-
низации от сектора заплахи.

Един от основните проблеми е липса-
та на дълбоко научно изследване на про-
блемите на киберсигурността. Огромен 
брой от ръководните, регулаторните на-
соки и други документи в областта на за-
щитата на информацията са разработени 
преди повече от 10-15 години, и не вземат 
под внимание съвременните възможните 
за изтичане на информация. Критична е 
ситуацията в областта на телекомуника-
ционните системи за нуждите на държав-
ната администрация и прехвърлянето на 
информация с ограничен достъп, изграден 
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с помощта на модерно вносно оборудване.
Автоматизираните системи за упра-

вление в сферата на националната сигур-
ност като правило, са базирани на компю-
три или внесени на базата на вносни компо-
ненти, които също създават предпоставки 
за изтичане на информация и успешното 
изпълнение на кибератаки срещу тях.

Важна особеност е технологичната из-
останалост на българската IT-индустрия и 

зависимостта от компании от водещи чуж-
дестранни доставчици, което неминуемо 
води до опасността от мащабни провали 
при използване на чужд хардуер и софтуер.

Световният опит на киберсигурността 
в сектора за национална сигурност говори 
за необходимостта от създаване на инте-
грирана система, която съчетава организа-
ционни, оперативни и технически мерки за 
сигурност с използването на съвременни 

Фиг. 3. Модел за реализация на киберзащита на автоматизираните системи 
за управление от сектора за национална сигурност

информацията са разработени преди повече от 10-15 години, и не вземат под 

внимание съвременните възможните за изтичане на информация. Критична е 

ситуацията в областта на телекомуникационните системи за нуждите на 

държавната администрация и прехвърлянето на информация с ограничен 

достъп, изграден с помощта на модерно вносно оборудване.

Фиг. 3 Модел за реализация на киберзащита на автоматизираните системи за 
управление от сектора за национална сигурност
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методи за прогнозиране, анализ и модели-
ране на ситуации. При тези системи една 
от основните задачи трябва да бъде зада-
чата по осигуряване на киберсигурността 
на автоматизираните системи за управле-
ние от сектора за национална сигурност.

Критичността по гарантиране на ки-
берзащитата на такива автоматизирани 
системи за управление се дължи на факта, 
че щетите, причинени от прилагането на 
заплахи за киберсигурността може да до-
веде до нарушаване на управлението на 
държавата и въоръжените сили, и следо-
вателно да се намали националната си-
гурност на страната и личната сигурност 
на нейните гражданите.

За в бъдеще е необходимо подроб-
но и внимателно да се изследват основ-
ните свойства на киберпространството, 
динамиката на своето развитие в раз-
лични мащаби и да се разработят много-
вариантни процедури за управление на 
тази динамика. Без систематичен ана-
лиз и получаване на реална оценка на 
прилагането на мерките за безопасност 
е невъзможно да се изгради ефективна 
система за киберсигурност на национал-
но ниво.

И в заключение трябва да се отбеле-
жи, че е нужно да бъдат предприети след-

ните мерки в краткосрочен и дългосрочен 
план за подобряване на киберсигурността 
на национално ниво в сектора за нацио-
нална сигурност:

 Създаване на единен държавен 
мониторингов ситуационен център за кон-
трол и защита на киберпространството, 
информацията и телекомуникационна 
инфраструктура и междуведомствени си-
туационни специализирани центрове за 
противодействие на кибертероризма и ки-
бератаки.

 Подобряване на системата за 
подготовка на кадри включваща обучение-
то и преквалификация в сферата на кибер-
сигурността.

 Разработка и внедряване на им-
портнозаменящи технологии, материали, 
комплектуващи и други видове съставя-
щи, използващи се при изграждането и 
усъвършенстването на автоматизираните 
системи за управление в сектора за на-
ционална сигурност.

 Създаване на национални базови 
информационни технологии, включващи 
в себе си необходимия и достатъчен ком-
плекс от програмни средства за обезпеча-
ване на безопасната работа на автомати-
зираните системи за управление в сектора 
за национална сигурност.
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Мениджмънт на киберзащита 
на обекти от критичната 

национална инфраструктура

Владимир Кабаиванов

Резюме: Докладът разглежда съдържанието на понятието „критична инфраструктура“ 
и специфичните изисквания към нея, произтичащи от гарантирането на устойчивото ù 
фунциониране. Изведена е необходимостта от тясна връзка и взаимодействие между 
ведомствата/ръководството на обекти от критичната национална инфраструктура и органите 
за мениджмънт на национални способности в направление киберсигурност. Разгледано е 
киберпространството, като среда генерираща заплахи за фунционирането на критичната 
инфраструктура. Посочени са конкретни мерки и препоръки за повишаване на ефективността 
на мениджмънта и намаляване на уязвимостта на критичната национална инфраструктура.
Ключови думи: критична инфраструктура, мениджмънт, кибер заплахи, кибер сигурност, 
защита, обекти, организации, системи, мрежи, институции.

Cyber Defence Management of Critical National Infrastructure

Vladimir Kabaivanov

Abstract: The report explores the content of the term “critical infrastructure” and the specific 
requirements, which are necessary in guaranteeing the its durable performance. It point  out the 
importance of the linkage and interoperability between the organizations/leaders of critical national 
infrastructure and the body, responsible for the management of national cyber defence capabilities. 
It is mentioned the cyberspace as a domain, generaiting threats to the critical infrastructure. It also 
contains measures and lessons learned in order to increase the efficiency of the management and 
reduce the level of vulnerability of the critical national infrastructure.
Key words: critical infrastructure, management, cyber threats, cyber security, defence, objects, 
organizations, systems, networcs, institutions.

С 
ъгласно дефиницията в Уикипе-
дия критичната инфраструктура 
„включва система от съоръжения, 

услуги и информационни системи, чието 
спиране, неизправно функциониране или 
разрушаване би имало сериозно негатив-
но въздействие върху здравето и безопас-
ността на населението, околната среда, 
националното стопанство или върху ефек-
тивното функциониране на държавното 

управление.1 В специализирана публика-
ция2 на звено звено към ENISA за устой-
чивост на компютърни мрежи и защита на 
критична инфраструктура се посочва като 
определение за критична информационна 
инфраструктура – “Cистеми, услуги, мре-
жи и инфраструктура, които формират 
витална част от националните икономи-
ка и обшество, осигуряват основни стоки 
и услуги. Прекъсването или нарушаване-
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то им може да има сериозно въздействие 
върху основни социални функции.“

В съвременното общество почти без 
изключения се ползват автоматизирани 
електронни и индустриални системи за 
контрол, управление и обработване на ди-
гитална информация в обекти от критич-
ната инфраструктура и предоставянето на 
важни социални услуги – водоснабдяване, 
електрификация, пренос на енергоноси-
тели, комуникация, банкиране, здравео-
пазване и др. Организациите работещи в 
това направление постоянно разширяват 
присъствието си в кибер пространството 
чрез навлизащите информационни и кому-
никационни технологии, които управляват 
физически средства.

Много от тези от критичната инфра-
структура ползват собствени електронни 
механизми за защита на служители и по-
требители, чието преодоляване чрез ки-
бер инцидент (мащабна кибер атака) може 
да причини сериозни сътресения, които 
включват от финансови загуби до парали-
зиране на икономически сектори и генери-
ране на социални проблеми. 

Необходимо е разпределението на 
усилията по отделни направления и под-
готвяне на специфични мерки в зависи-
мост от конкретната област на обектите:

- енергетика и електроразпределение;
- телекомуникации;
- банков сектор;
- водопреносна мрежа;
- продукция и доставки на енергоно-

сители (нефт, природен газ);
- химическа промишленост;
- транспортна инфраструктура;
- здравеопазване.
В този контекст основното изисква-

не към мениджмънта на национални 
кибер способности в областта на отбра-
ната относно критична инфраструктура 
е осигуряването на адекватна защита 
на националните обекти от критичната 
инфраструктура и създаване на усло-
вия за устойчивото им  функциониране 
спрямо широк спектър постоянно ево-
люиращи кибер заплахи. 

      От важно значение за постигане 
на изискването е отчитането на тенден-
цията в промяна на парадигмата в тази 
област. Тя се извежда за първи път на спе-
циализиран форум в Женева (септ. 2013 г.) 

посветен на най-добрите практики за ки-
бер защита. Един от основните изводи 
сочи необходимост от преоприентиране от 
широкообхватната защита на национална 
критична инфраструктура към тясно насо-
чена защита на критични услуги.

В по-общ план препоръки за повиша-
ване на ефективността на мениджмънта 
се посочват в специализирана публикация 
на д-р. Ричард Пигин3. Акцентът е  пред-
приемането на иновативни мерки с оглед 
повишаване на устойчивостта и намалява-
не на уязвимостта:

- повишаване на устойчивостта на за-
щитните системи;

- подобряване на сигурността при 
функционирането на обектите;

- широк диалог, сътрудничество и съв-
местни действия между специализирани-
те органи на държавната власт за менидж-
мънт на кибер способности и структурите 
за управление на държавни и частни обек-
ти от критична инфраструктура.

Препоръките за повишаване на ефек-
тивността на мениджмънта на специали-
зираните национални способности по по-
сочените направления включват практи-
чески дейности за:

- предлагане на стандартизирани 
процеси за управление на информацион-
ните процеси. По този начин се постигат 
съвместимост и покриване на структурни 
изисквания;

- осигуряване на експертиза в ин-
терес на структурите за управление на 
държавни и частни обекти от критична 
инфраструктура, която да включва акту-
ални заплахи и възможности за преодо-
ляването им;

- изграждане и поддържане на отно-
шения със структурите за кибер защита 
на обекти от критичната инфраструктура с 
придържането към принципите:

l предпазване, засичане и отговор 
при кибер инциденти;

l създаване на защитни механизми 
за действие на нива в зависимост от инци-
дента;

l прилагане на комплексни мерки за 
сигурност – управленчески, процедурни и 
технически;

l оценка на устойчивостта на орга-
низации от областта на критичната нацио-
нална инфраструктура (КНИ).
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В по-широк контекст развитите дър-
жави насърчават сътрудничеството меж-
ду специализираните държавни органи 
и частния сектор за преодоляване на съ-
ществуващи и потенциални кибер заплахи. 
В този аспект кибер сигурността се опре-
деля като първостепенна в стратегически 
документи (Великобритания, Национална 
стратегия за сигурност и Преглед на стра-
тегическата среда за отбрана и сигурност, 
2010), за което е заделен и значителен фи-
нансов ресурс от  около 650 млн. паунда. 
За постигане на ефективност при менидж-
мънта на национални кибер способности с 
акцент върху защитата на обекти от кри-
тичната инфраструктура в специализиран 
доклад за укрепване на киберсигурността 
и критичната национална инфраструктура 
във Великобритания4 се предлага работен 
подход с конкретни препоръки (стр. 8-10):

1. Предварителни дейности - опреде-
ляне на участниците в общите процеси, 
възприемането на заплахата и организа-
ционни подходи с оглед преодоляване на 
различните възприятия.

При определянето на участниците 
се извършва обща оценка на националното 
кибер пространство, политики и култура. В 
нея като основа се ползват националните 
дефиниции за всички обекти от критична-
та инфраструктура. На тяхна база се опре-
делят въвлечените в процесите държавни 
органи и представители на частния бизнес 
с цел признаване на ангажимента към на-
ционалната кибер сигурност, взаимната 
зависимост между участниците и възмож-
ностите им за управление на кибер инци-
денти и минимизиране на уязвимостите. В 
изготвянето на оценката се ползват мак-
симално широк спектър от структури с от-
ношение към критичната инфраструктура. 
При подготвянето на британското изслед-
ване са ползвани държавни и правител-
ствени агенции, компании от областта на 
отбраната, държавна агенция за здравео-
пазване, основни финансови институции, 
служби за спешна помощ, правоохрани-
телни структури, държавни организации 
за обществени услуги, основни търговски 
и инвестиционни банки, компании за меж-
дународни услуги, телекомуникационни 
компании, фирми за кибер сигурност и др.

На следващо място следва възпри-
емането на кибер заплахите.  Опитът по-

казва, че няма единно становище между 
участниците относно националното кибер-
пространство и циркулиращите заплахи. 
Според становищата е необходим по-ясен 
държавен ангажимент в т.ч. и политически 
дебати, кохерентност между  различните 
структури и необходимост от ситуационна 
осведоменост. Това може да се постигне 
от мениджмънта на способностите за ки-
бер сигурност чрез: 

- разясняване на представителите 
на бизнеса на обхвата на съвременните 
киберзаплахи и невъзможността на дър-
жава/организация да се справи сама при 
изтъкване на предимствата чрез постига-
не на по-висока ефективност на:
 възпирането с изграждане на 

съвременни защитни механизми;
 защитата чрез прилагане на 

практика на актуални резултати от научна-
та дейност;
 засичането – ползване на анали-

тичен капацитет за свовременно разкрива-
не на нови заплахи;
 своевременен и адекватен от-

говор – разполагане със специалисти за 
преодоляване на киберинциденти с ми-
нимални щети;
 възстановяване – ползване на 

технологии, позволяващи бързо възвръ-
щане към нормално функциониране на 
системите;

- иницииране на по-интензивен обмен 
на информация; 

- полагане на усилия за възприемане 
от частния сектор на взаимозависимости-
те в областта на кибер сигурността и въз-
можността за по-ефективно колективно 
кибер противодействие при поемане на 
повече отговорности.

Авторите са наблюдавали множе-
ство организационни подходи, според 
които се забелязва обща визия за призна-
ване на важността на кибер сигурността 
и заделяне на минимални финансови и 
човешки ресурси за нейното постигане. 
Положителни резултати се постигат при 
прилагане на натрупан опит на принципа 
за най-добра практика.

Препоръките в това направление се 
фокусират върху:

- По-активното участие на изпълни-
телната власт (върховно ръководство и 
политика) и действия с ръководителите 
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на частния сектор за ясно дефиниране 
на областите и нивата на отговорност по 
отношение на мерките за киберзащита на 
обекти от критичната инфраструктура;

- По-широк ангажимент на органите 
за мениджмънт на способности за кибер 
защита с оглед прилагане на процеси за 
изграждане на ситуационна картина и 
партньорство с частния сектор, достъп-
ност до експертизи, както и създаване на 
предпоставки за по-широко разбиране на 
риска от кибер инциденти;

- Залагане на кибер сигурността в 
основата на стратегиите си за сигурност 
от участниците от държавния и частния 
сектори да. Да разглеждат в детайли за-
плахите в взаимните зависимости и уяз-
вимите места, като споделянето на тези 
констатации би подпомогнало повиша-
ването на нивото на националната кибер 
сигурност при поддържане на непрекъс-
нати комуникации;

- Включване на структурите за ме-
ниджмънт на киберсигурностт към нацио-
налната система за управление при кризи;

- Организиране на устойчива връзка 
с всички държавни и частни организции с 
отношение към отбраната с необходими 
механизми за обмен на информация и из-
бягване на дублирането на усилията;

- Повишаване на вътрешната сигур-
ност с оглед избягването на внедрени 
лица и прилагане на пакет от основни мер-
ки за сигурност;

- По-активно ангажиране на отделите 
за научна и развойна дейност за внедря-
ване на иновативни технологии с цел ком-
пенсиране на недостига на финансов и чо-
вешки ресурс;

- Активно обучение и тренировки на 
личния състав по прилагане на мерки за 
защита от кибер инциденти и изграждане 
на култура за сигурност;

- Ползване на единна терминология;
- По-широка организационна, фирмена 

и обществена осведоменост за изграждане 
на национална кибер култура и съзнание.

2. Определяне на средата на запла-
хите.

Според авторите, проучването на 
средата на кибер заплахите насочени 
към обекти от критичната инфраструк-
тура е извело поредица от констатации, 
които акцентират върху:

- Бързо променящата се среда на 
киберпространството улеснява проти-
чането на процеси благоприятстващи раз-
витието на трудно различими взаимозави-
симости и уязвимости. Те водят до ръст 
на кибер заплахите, които от своя страна 
генерират разнородни предизвикателства 
за сигурността, често пъти със затруднена 
измеримост и географска неопределеност. 
Това изисква от организациите (държавни 
и частни) с отношение към критичната ин-
фраструктура да бъдат готови за действие 
и при променящата се кибер среда;

- Разпространението на кибер за-
плахите зависи от сферата на дейност 
на конкретния обект от критичната инфра-
структура. При обекти от икономическата 
област (търговски и финансови институ-
ции и организации) се отчита висок риск 
от атаки с ползване на съвременни ком-
пютърни вируси и враждебни дейности в 
киберпространството, причинени най-вече 
от кибер престъпници, конкуренция и ико-
номически шпионаж. Целта е неоторизи-
ран достъп до поверителна информация с 
оглед чисто финансови облаги. Изследва-
нията сочат, че на всеки 100 щ.д. се губи 
около една трета в резултат на електронни 
измами. За обекти свързани пряко с отбра-
ната риск се генерира от нерегламентира-
ни опити за достъп до класифицирана ин-
формация или софтуер позволяващ кон-
трол на компютърните системи от трета 
страна. И в двете направления риск произ-
тича и от щети нанесени от внедрени лица. 

За ограничаване и преодоляването 
на последиците се препоръчва: 

l избягване на практиката за пред-
приемане на действия след инцидент и ба-
ланс между заплаха-ефект-уязвимост; 

l разпределение на обектите от кри-
тичната инфраструктура по категории (в 
зависимост от сферата на дейност); 

l ограничаване на възможностите за 
Интернет достъп от работното място; 

l ползване на съвременни защитни 
механизми, които да позволяват регистри-
ране на опит за нерегламентиран достъп и 
реагиране в рамките на 15 минути;

- Спецификата и неопределеността 
на киберзаплахите често водят до затруд-
нено разбиране на същността им и после-
диците от тях. Този аспект пряко рефлек-
тира върху ситуационната осведоменост, 
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подготовката за реагиране и приоритизи-
ране при противодействие от страна на 
организации, свързани и критична инфра-
структура. В тази насока се препоръчва 
предприемане на мерки за повишаване 
на ситуационната осведоменост и изграж-
дане на единна информационна картина. 
Това може да се постигне с предоставяне 
на специализирана информация от един 
орган, занимаващ се с събиране, обра-
ботване, систематизиране и предоставяне 
на данни за заплахите.

- Готовност за стратегически ре-
акции. Основно изискване е наличието на 
подготвен личен състав. Изпълнението му 
изисква ресурс от време поради необходи-
мостта от около 5 години специализирана 
квалификация на кадрите. В повечето слу-
чаи обучението се извършва паралелно с 
изпълнението на функционалните задъл-
жения, което създава предпоставки за 
допускане на кибер инциденти. Препоръ-
чително е създаване на национална про-
грама с нива на специализирано обучение.

- Активна изследователска и раз-
война дейност, което ще позволи изграж-
дане на технологичен капацитет.

3. Управление на взаимовръзките.
Националният орган за мениджмънт 

на кибер сигурността е необходимо да ини-
циира периодични срещи с оглед насърча-
ване на диалога между представители на 
държавни и частни организации, които имат 
ангажимент към критичната инфраструкту-
ра. Основните цели са постигане на ефек-
тивна и калибрирана комуникация чрез:

l информиране за взаимната зави-
симост между участниците и  разработва-
не на комплексни мерки за ефективното ù 
управление;

l повишаване на новото на доверие 
в хоризонтална и вертикална посока; 

l акцентиране върху необходимостта 
от планиране за действия при извънредни 
ситуации и споделяне на отговорностите;

l изтъкване на взаимните ползи от 
активно сътрудничество и щетите при за-
губа на услуги в резултат на кибер инци-
дент при споделяне на най-добрите прак-
тики. Високото ниво на сътрудничество 
често води до ползи надхвърлящи инвес-
тиционните разходи;

l преодоляване на разбирането, че 
кибер сигурността е само информацион-

но-технологичен въпрос и извеждане на 
обсъждането ù извън отделите по IT чрез 
предоставяне на иновативни решения, 
като нови тенденции при моделиране на 
риска, разкриване на уязвими места и 
повишаване на устойчивостта на компю-
търни системи;

l съвместни послания в обществе-
ните медии.

Препоръчителни направления за съв-
местна работа са обсъждане на добри 
практики на различни експертни нива по: 

l управление на риска включително 
чрез специализирани стрес тестове; 

l минимизиране на последиците при 
кибер инциденти; 

l създаване и поддържане на регис-
тър за кибер рискове и заплахи; 

l прилагане на децентрализирани 
мерки в отговор на кибер атаки и заплахи; 

l ползване на единна терминология.
Изводи
Постигането на ефективен менидж-

мънт на киберсигурността на обекти от 
критичната национална инфраструктура, 
както и в отбраната на страната изисква 
на първо място активен ангажимент от 
органите на държавната власт с приле-
гане на гъвкав, динамичен и централи-
зирано ръководен архитектурен модел, 
съчетаващ управленски, експертни и опе-
ративни измерения.

Функционирането следва да бъде ре-
гламентирано чрез целеви политики, които 
да очертават дейността и ясно дефинират 
задълженията и отговорностите, основни-
те понятия, както и взаимодействието на 
национално и международно нива.

Мениджмънтът на кибер сигурност 
изисква екипна дейност и създаване на 
подходящи условия за междуведомствено 
сътрудничество и благоприятна среда за 
партньорство, при тясно взаимодействие 
с национални органи за разузнаване и 
сигурност, международни организации и 
привличане на академичната общност и 
частния сектор с акцент върху критична-
та национална инфраструктура. Това ще 
позволи повишаване на устойчивостта 
срещу кибер заплахи съобразно наличния 
финансов ресурс. За целта са необходими 
практически действия за  разширяване на 
отношенията с научните среди и изграж-
дане на доверие с частния сектор.
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В 
се по-размирно става времето, 
в което живеем. Под влияние на 
процесите на глобализацията 

границите между държавите се размиват, 
което води до някои специфични запла-
хи за националната и съюзната ни сигур-
ност.  Модерният свят с всичките му преи-
мущества е поставен пред безпрецедент-
на миграционна вълна. Някои го нарекоха 
второ преселение на народите. Това по-
ражда много въпроси: за приобщаване-
то на новодошлите, за демократичните 
ценности на нашето общество, за евен-
туален сблъсък на различните култури, 
за възможните заплахи за националната 
сигурност на държавите и много други. 

Единствения начин да се избегнат 
бъдещите сблъсъци на двете култури е 
приемането на имигрантите  да бъде кон-
тролирано. В настоящия доклад ще бъде 

направен анализ на мигрантските потоци 
в опит да се изгради контролиран модел в 
помощ на планирането на операции в отго-
вор на евентуални кризи. 

Използвайки системния подход е 
необходимо да определим параметрите 
за изследване на движението на миг-
рантските потоци и променливите вели-
чини на които може да влияем при пла-
нирането и управлението им. 

Господстващите теоретични подходи 
за изучаване мигрантските потоци  в Ев-
ропейската наука се базират на еднопос-
очния процес от изпращача към приемаща 
страна, асоцииран с прекъсване на връз-
ките с общностите в родината и водещ до 
интеграция или асимилация в приемащото 
общество.

Основните параметри за измерване на 
миграционният натиск са неговите мащаби,  

Анализ на параметрите
на миграционните потоци

с отчитане на политиките и опита  
на  страните от Eвропейския съюз

за организиране на операции
в опит за овладяването им

Подполковник д-р Петко Димов

Резюме: Докладът предлага анализ на параметрите за измерване на миграционните потоци 
с отчитане на опита и политиките на страните от Европейския съюз с цел улесняване 
планирането на операции за овладяването им
Ключови думи: бежанци, миграционен натиск

Abstract: The report offers an analysis of the parameters for measurement of migrant flows, as well 
as some reported Experience shared informaation and policies of the countries of the European 
Union to facilitate the operations planning process.  
Key words: immigrants migration pressure
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интензивност, структура и насоченост. 
Търсейки направлението за движение 

на потоците можем да определим Гърция и 
Италия като основните страни, през които 
бежанците влизат в Европа.  Първоначал-
но основния маршрут беше през Сицилия и 
Италия, но с развитие на конфликта в Сирия 
преобладаващото мнозинство се отправи  
по море към Гърция. Така се формира т.н. 
Балкански маршрут през – Македония, 
Сърбия, Хърватия и Унгария с надеждата 
след това да се озоват в странните от Цен-
трална и Северна Европа. Този път  към мо-
мента е най-интензивния поток за движение 
на бежанците и постепенно се трансформи-
ра в имигрантски поток. 

Според науката за изучаване на миг-
рантите други основни  параметри са стра-
ните от които се излъчват мигрантските 
потоци,  тези през които преминават и при-
емащите държави.  

Страни от които се формира бежан-
ската вълна.  Безспорно развитието на 
конфликтите в Близкия изток и Северна Аф-
рика имат главната роля за формирането 
на днешните мигрантските потоци. Това са 
основно Сирия,  Ирак и Афганистан. 

Знае се, че преди войната Сирия е 
била около 12  милиона души, днес общия 
брой на бежанците от Сирия е около  5 
милиона души или почти 50 %, от които в 
Турция се намират вече почти 3 милиона, в 
Ливан - 1 милион, а останалите са разпре-
делени в  Йордания, Ирак и Египет. 

От друга страна в Ирак има огромна 
вътрешната миграция от около 4 мили-
она  разселени лица.  Основната част от  
тези разселници са  бягащи от бойните 
действия към лагерите в Багдад, Анбар 
Дахук, но от друга страна има и завръща-
щи се по родните места предимно в про-
винция Ниневия и Диала.  

Страни за приемане на бежанския 
поток.  Тези страни са подложени на най-си-
лен миграционен натиск и безспорно към 
момента това са Турция, Гърция и Италия. 

Турция има политика на безрезерв-
но приемане на поискано убежище,  стре-
мейки се да се превърне в лидер на мю-
сюлманския свят.  Поради тази причина 
се опита да ограничи бежанския поток, 
чрез създаване на буферна зона извън 
нейната територия, в район контролиран 
от кюрдите, но това се оказа неуспешен 

опит поради противодействието на  Ру-
ските въоръжени сили. 

Въпреки това динамиката на бежан-
ския поток през нейната територията се 
запазва приблизително константна вели-
чина през цялото време поради провеж-
даните политики. Въпреки това голяма 
част от бежанците навлизат нелегално 
в страната. По данни на турските медии 
това са около 35 000 сирийци за една 
седмица.  В следствие нараства и броят 
на нелегалните имигранти в района на 
турско-българската граница и в района 
на Егейско море. 

Миграционният поток към Гърция 
е около 3000 мигранта дневно, като над 
50 % от тях попадат на остров Лесбос, от 
където се формира основната бежанска 
група към гр. Солун. Наложи се Гръцката 
армия да организира операция за упра-
влението и контрола на миграционните по-
тоци. От Гръцкия опит за осъществяването 
на военната операция в отговор на кри-
зата може да се отчете наличието на ор-
ганизирано вертолетно  наблюдение на 
границата и устройване на  наблюдателни 
пунктове.  Наложило се е възстановяване-
то и ремонтът на някои гранични застави 
и създаване на т.н. „горещи точки“.  Под 
този термин следва да се разбират пункто-
ве за регистрация на мигрантите оборуд-
вани на островите Лесбос, Хиос и Лерос.  
В рамките на операцията бяха изградени 
и два центъра за последващо опреде-
ляне с  локация в Атина и Солун. Същите 
са изградени с контейнери,  чрез провеж-
дане на обществени поръчки за около 13 
милиона лева получени от Европейския 
съюз.  В последствие се наложило да нае-
мат още 1200 апартамента по наем за срок 
от 6 месеца с пари на ЕС. Отчетено е, че 
при изграждането на такива горещи точ-
ки, същите трябва да имат възможност за 
настаняване по около 1000 бежанци на ла-
гер. От опита на гръцките въоръжени сили 
за провеждане на операция в отговор на 
кризата с мигрантите трябва да се отчете, 
че на същите се е наложило да провеждат  
специализирано обучение на военните 
формирования за разузнаване в  гранич-
ните райони.

След въвеждането на ограничения 
за приемане на квоти от Австрия, ими-
грантския натиск към Гърция се заси-
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ли. Беше сключено и споразумение със 
страните от Балканския маршрут, Маке-
дония и Сърбия. Гръцкият премиер Але-
ксис Ципрас обвини Австрия за целена-
сочено предизвикване на хуманитарна 
катастрофа на Гръцка територия. 

Поради тази причина на границата с 
Македония се наблюдават чести струпва-
ния на мигранти. Те се усложняват и по-
ради специфични изисквания на Македон-
ските власти към имигрантите  от опреде-
лени страни. 

В Италия миграционният натиск е с 
променлива интензивност от 300 до 500 
души дневно. Основната част от потока се 
формира от граждани на Еритрея 25%, а 
останалите са от Нигерия,  Сомалия, Су-
дан, Гамбия, Мали, Сенегал и Мароко. От 
Сирия са само 5% . 

Транзитни страни за бежанския 
поток  са Македония, Сърбия,  Слове-
ния и Хърватия. 

Миграционният натиск върху Маке-
дония е между 500 и 1200 души дневно. 
Към момента там са влезнали над  85 000 
мигранти от които убежище са поискали 
само 21 човека.  След подписания Прото-
кол за сътрудничество между полицейски-
те служби на Австрия, Словения, Хърватия, 
Сърбия и Македония при регистрацията на 
мигрантите по т.нар. балкански маршрут те 
започнаха да им снемат  биометрични дан-
ни и да установяват страната на произхода 
в следствие на което може да бъдат допус-
кани само лица, изпълняващи условията за 
влизане в шенгенската зона.  В следствие 
на горните данни имат натрупване на бежа-
нци предимно от Афганстан. 

Сърбия провежда операция за засил-
ване на контрола  на входящия от Македо-
ния мигрантски поток (близо 63% от всички 
влизащи на територията на Сърбия). Мер-
ките включват: наличие на регистрация на 
гръцко-македонската граница и детайлна 
проверка на: документите; на говоримия 
език на бежанците (дали диалекта отго-
варя на декларирания от мигрантите про-
изход); наличието на техни роднини на 
територията на Европейския съюз). В про-
вежданата операция се полагат усилия за 
недопускане отклоняване на транзитно 
преминаващите бежанци по маршрута. 

Относително постоянна е тенденци-
ята за влизане от България на нелегални 

бежанци около 7% Иракски семейства, 
които сами осъществяват придвижването 
си до хърватската граница. Само за една 
седмица в  Сърбия легално влизат около 
7000 души, а излизат 9000. 

В рамките на планирането на опера-
цията също бяха организирани приемни  
центрове, които приемат по около 180 миг-
ранти на ден.. За оборудването им са отде-
лени около 740 000 долара и се предвижда 
да се увеличат до 1500 души.

Словения ограничи влизането на 
мигранти до 2500 души дневно, като при-
емат само бежанци от военните зони, лица 
присъединяващи се към семействата си 
или такива, които искат да следват и  ра-
ботят в Германия.  За целите на осъщест-
вяването на операцията на парламентът 
даде на армията полицейски правомощия. 
Военнослужещите участват в смесени па-
трули с полицията, като са разположени 
по зелената граница на местата, където 
се очакват най-много опити за незаконно 
преминаване. За всяко използване на тези 
правомощия армията докладва на полици-
ята. Използване на сила от военнослуже-
щи се допуска само при самозащита.

Хърватия не прие на своя терито-
рия 540 души с мотив, че не са бежанци 
от Сирия, Ирак и Афганистан. Същевре-
менно върна в Сърбия други 217 без да 
уточнява причините, което провокира не-
доволството на Белград.

Страни най-желана крайна цел на 
бежанския поток може да се определят 
Германий, Австрия и Франция. 

На пристигащите в Германия бежа-
нци се забранява  да сменят местожи-
телството си, като по този начин се цели 
прекратяване на практиката мигрантите 
от една националност след първоначал-
ното им заселване да се местят в райо-
ни, където има компактно население от 
техни сънародници с цел улесняване на 
асимилацията им.

Австрия  продължава последовател-
но да отстоява и да предприема действия 
за овладяване на бежанската криза. При-
етите решения се отнасят до въвеждане 
на ограничителни годишни квоти не пове-
че от 37 500 заявления за 2016 г..  Освен 
това въведоха дневна квота до 80 души за 
приемане на заявления за статут на бе-
жанец и разрешаване преминаване на ав-
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стрийската граница на дневно максимално 
до 3200 мигранти, които търсят междуна-
родна защита в съседна на Австрия дър-
жава. Действията са обусловени от необ-
ходимостта за недопускане на претовар-
ване на системата за прием на мигранти. 
Това обаче предизвика недоволството на 
Немското правителство, защото така уве-
личават натиска над Германия. 

Проведена е операция за засилване 
на контрола по границите си със Слове-
ния и Италия и предприемане на техни-
чески мерки за модернизиране и разши-
ряване на граничните контролно-пропус-
кателни пунктове. 

Според австрийските управляващи 
Гърция не изпълнява ефикасно задълже-
нията си по опазване на външната грани-
ца на ЕС.  В случай на невъзможност от 
страна на Атина да гарантира сигурността 
на външната граница, Виена счита като 
необходимо предприемането на съвмест-
ни (с държавите по маршрута) регионални 
мерки за редуциране на потока бежанци. 
Отчитайки съществуващия риск от възник-
ване на хуманитарна катастрофа в тях при 
евентуално спиране или ограничаване на 
приема на бежанци в Европа, тя е готова 
да ги подкрепи икономически и техниче-
ски (вкл. с изпращане на полицейски и при 
необходимост военен контингенти). Беше 
проведена среща с балканските страни за 
координирани действия в която държави-
те се обединиха, че правото на убежище 
не включва избор на страна. Освен това 
са предприети действия във Виена да се 
създаде “ Съвместен оперативен център 
за борба с трафикантите“. 

Полицията във Франция поетапно 
разрушава различни новосъздадени ла-
гери на самонастанили се мигранти пора-
ди подозрения за предполагаеми мрежи 
за трафик. В подобни лагери при много 
мизерни условия живеят около 3000 ими-
гранти,  които се стремят да се прехвърлят 
във Великобритания. Според френското 
вътрешно министерство през миналата го-
дини само в района на града Кале са били 
разбити 28 мрежи за трафик на хора, а в 
национален мащаб броят на разбитите та-
кива мрежи възлиза на 251.   

По-слабо засегнати от бежанския по-
ток са Унгария, Чехия, Словакия и Полша. 

Унгария затвори няколко  железопът-

ни линии на границата с Хърватия, през 
които миналата година голям брой мигран-
ти влязоха в страната на път за Германия. 
Има голям обществен натиск за обявяване 
на квоти за прием на чужденци. 

Чехия създаде полицейско формиро-
вание с международен опит за помощ на 
други страни при спиране на имигрантския 
поток, което на първо време ще помага на 
Македония и Унгария. 

В риск да бъдат засегнати от бе-
жанския поток (Черна гора и Казахстан)

Черна гора възнамерява да затво-
ри границата си за мигранти, ако другите 
страни в съседство го направят. 

Казахстан планира от началото на 
февруари на нейна територия да бъде 
.разположен първият бежански лагер в 
страната с капацитет 1000 бежанци и при 
необходимост може да се развърнат още 
палатки, техника и друга материална база. 
Местоположението му е избрано в близост  
до Узбекистан.  Дейностите се координират 
и ръководят от националните антитерорис-
тична комисия и антитерористичен щаб. 
Също като у нас и там действията на пра-
вителството за развръщане на бежански 
лагери н срещат съпротива от местните жи-
тели. Интересното е, че те разпространяват 
протестна петиция чрез руската социална 
мрежа „В контакт“. Мотивите им са свързани 
с негативния европейски опит, показал, че 
напливът на бежанци е съпроводен с ръст 
на престъпността, с която казахстанеките 
власти няма да могат да се справят, с до-
пълнителното финансово натоварване на 
бюджета, с липсата на обществена диску-
сия и зачитане на общественото мнение. 

Позиции на международни  
организации, влияещи  

на бежанския поток 

Председателя на Европейската ко-
мисия Жан Клод Юнкер и еврокомисарят 
по въпросите на миграцията Димитрис 
Аврамопулос оцениха като противоре-
чащи на международното право и несъ-
ответстващи на Женевската конвенция 
мерките на Виена за ограничаване на 
квотите за прием на бежанци и за засил-
ване на граничния контрол. В общи линии 
международните организации действат в 
синхрон с Германия. 
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Развитието на конфликтите в Сирия 
и Ирак създава предпоставки за устой-
чивост на бежанските вълни от региона и 
увеличаване на  миграционен натиск към 
Европа, включително към България.

Липсата на единна Европейска поли-
тика за справяне с миграционната криза и 
предприетите ограничителни мерки от Ав-
стрия с последвалата ги верижна реакция 
на страните от Балканския маршрут съз-
дава предпоставки за засилване на мигра-
ционния натиск към Гърция и струпването 
на мигранти в близост до района на Бъл-
гарската граница, което в последствие би 
могло да доведе до пренасочване на пото-
ка към територията на България. 

Навлизането на терористични еле-

менти с имигрантските потоци  допълни-
телно затруднява проверката на приема-
ните лица и създава рисков фактор за 
националната и съюзната сигурност на 
страните. Това са предимно терористи, 
които заплашват страните от Западна 
Европа по една или друга причина, които 
могат да бъдат подпомогнати при движе-
нието им от представители на български 
местни общности, дори без самите те да 
се стремят към участие в терористични 
организации.  

Миграцията е общ проблем на засег-
натите страни и работещо решение може 
да бъде намерено единствено с общи 
усилия, включително с активното учас-
тие на ЕС и НАТО.
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Д 
умата „тероризъм“ се употребява 
все повече в речника на съвре-
менния човек. Почти всяка вечер 

наблюдаваме излъчвания на последствия-
та от „терористични атентати“ по телевизи-
ята и всичко това е в следствие на радика-
лизацията на обществото в което живеем. 
Тези две понятия радикализация и теро-
ризъм вървят ръка за ръка и следва да се 
разглеждат заедно. В настоящия  доклад е 
направен опит за обобщаване на контро-
лирани параметри за мониторинг и превен-
ция на радикализацията и тероризма, като 
опасност за националната сигурност. 

Понятието за тероризъм безспорно 
е заредено с политически и емоциона-
лен заряд5, поради тази причина то няма 
точна дефиниция, както в нашата стра-
на така и в Европейския съюз. Този факт 
води до определени затруднения при раз-
работването на параметри за изследване 

Мониторинг и превенция 
на рисковете от радикализация  

и тероризъм като опасност 
за националната сигурност

Подполковник д-р Петко Димов

Резюме: Докладът представя политическия и психологическия анализ на проблема с 
тероризма с оглед на заплахите за националната сигурност. Решаването на този проблем 
не трябва да става чрез военни средства и методи, а чрез разбиране и премахване на 
психологическите и политическите причини за появата му.
Ключови думи: тероризъм, национална сигурност

Abstract: The report presents the political and psychological analysis of the problem of  terrorism 
in view of threats to national security. Solving this problem should not be done by military means 
and methods, but through understanding and eliminating of psychological and political reasons for 
its appearance.
Key words:  terrorism, national security

на проблема от гледна точка на съюзната 
и национална сигурност. 

Например,  страните които подкре-
пят подобни действия, подпомагат или се 
занимават с използването на атентати и 
насилие срещу мирни граждани, употре-
бяват неутрални или положителни думи, 
за да характеризират терористите – като 
борци за свобода, патриоти или пара воен-
ни формирования1. 

От друга страна в чл. 108а на Наказа-
телния кодекс на Република България те-
роризма се определя: „Който създава смут 
и страх в населението или да заплаши, 
или да принуди орган на властта, пред-
ставител на обществеността или предста-
вител на чужда държава или на междуна-
родна организация да извърши или про-
пусне нещо в кръга на неговите функции, 
извърши престъпление (убийство, тежка 
телесна повреда, отвличане, унищожава-
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не, неверни повиквания за тревога, палеж, 
взрив, наводнение, неправомерна дейност 
или притежание на оръжия, повреда на 
транспортно средство, залагане на вред-
но устройство на самолет, завладяване на 
самолет, премахване/поставяне на пътен 
знак, повреда на електрическа или съоб-
щителна уредба, незаконно радио раз-
пространяване, отравяне на водоизточник, 
на храна за общо ползване, замърсяване 
на води, разполагане с отровно вещество, 
повреждане на йонизиращи съоръжения, 
нарушаване на ядрената безопасност...), 
което дава право на силовите структури 
да използват оръжие срещу него2. 

От научна гледна точка ние може 
да тълкуваме и анализираме тероризма, 
като социално явление, без значение как-
ва е точната му дефиниция. Откроява се 
факта, че той може да бъде използван,  
като инструмент за влияние върху светов-
ните политически процеси. В следствие 
на това проблемът за тероризъм е все-
общ на всички държави. Нещо повече, за 
всяка похарчена от терористите стотин-
ка, антитерористичните органи трябва да 
харчат милиони левове. 

Преди събитията от  11 септември 
2001 година в Ню Йорк не се обръщаше 
толкова внимание на тероризма, но след 
събарянето на „двете кули“ се разбра, че 
той представлява голяма заплаха за съ-
юзната и националната сигурност на дър-
жавите. До тогава терористите бяха кла-
сифицирани само като хулигани или въ-
оръжени банди, които използват заплахи, 
сплашване, страх и терор, чрез насилие и 
репресии, но днес благодарение на глоба-
лизацията те имат достъп до цели техно-
логии за масово унищожение.

Факт е, че тероризмът е част от кон-
цепцията за водене на хибридна война6. 
След като се знае, че войната е социален 
феномен, при това едни от най-разруши-
телните форми на социално-политически, 
икономически, идеологически, национал-
ни, религиозни, териториални и други про-
тиворечия между държави, народи, нации, 
класи и социални групи, то определението 
за тероризъм попада в обхвата на опреде-
лението за война. 

От друга страна има няколко разлики 
между конвенционалните военни  и теро-
ристите. При тях отпадат правните ограни-

чения за водене на война, като „Междуна-
родното военно право“, „Женевска конвен-
ция“  и всички закони на войната.  

От правна гледна точка, правителстве-
ните армии трябва да спазват три групи 
ограничения при водене на бойни действия: 

1. защита на цивилното население, 
ранените, болните, военнопленниците, 
мерки за защита на културните ценности; 

2. има процедури за обявяване и за-
вършване на войната;

3. забраняване на химическите, бак-
териологични оръжия и други, които при-
чиняват ненужно страдание. 

Макар, че войната винаги се е счита-
ла за форма на насилие, то т.н. комбатанти 
винаги трябва да спазват определени спо-
годби, а терористите не спадат към тях. Те 
не спазват никакви закони и могат да из-
ползват всякакви оръжия, дори могат да 
използват технологии предназначени за 
мирни цели с цел убийство. Това може да 
бъдат абсолютно всякакви системи в об-
ластта на енергетиката, транспорта, дори 
информационните системи. 

По мнението на военната експертиза 
сблъсъкът на бойното поле е между враж-
дуващи армии, които защитават цивилното 
население на своята страна. Погледнато 
исторически се вижда, че загубите на ци-
вилно население са правопропорционални 
на увеличаването на тероризма. Например 
по време на Френско-пруската война, загу-
бите на цивилното население са едва 2%. 
През Втората световна война цивилните 
жертви рязко се увеличават с 48%.   По 
време на Корейската война, загубите на 
цивилното населението вече са  84%,  за 
да достигнат до 90 % във Виетнам, а в ня-
кой случай и повече. Наблюдаваме, че  ци-
вилното население не е обект на военните 
армии, докато същото е обект на агресия 
за терористите.  При развитие на съвре-
менните технологии могат да се намират 
все по-качествени оръжия за масово пора-
зяване при употребата на които загубите 
на цивилното население ще растат.  

Терористите не транспортират своите 
средствата за унищожаване, а използват 
вече наличните такива от територията на 
врага или смъртоносни граждански тех-
нологии. Не правят нищо военно и нямат 
ясно обозначена йерархична система за 
управление и контрол, те са децентрали-
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зирани и разпръснати из цялата страна 
за да не могат да бъдат намерени. Нямат 
обозначителни знаци, позиция, ранг, ем-
блеми и т.н. Терористи използват истори-
ческата идеология за противопоставяне 
на политическата глобализация, но без от-
ричане на реалността, която се манипули-
ра да работи в техен  интерес, отвореното 
общество, света без граници, съвременни-
те технологии се използват на обратно.

 И последната разлика между арми-
ята и тероризма е,  че целта на военната 
победа е психологическо подавяне воля-
та за съпротива на противника, чрез съ-
средоточаване огъня на конвенционални 
оръжия. Докато съвременният тероризъм 
не постига целите си с кървави битки, а 
благодарение на глобализацията има ог-
ромно разнообразие от косвени методи за 
въздействие. Въпреки това крайната цел 
е приблизително същата, но тероризма е 
много по-икономичен вариант на войната с 
минимални разходи за постигане на макси-
мална военна дестабилизация на против-
никовата страна. Целта е да се дестабили-
зира ръководството на страната и постигне 
промяна в политиката за използване ре-
сурсите на противника в наш интерес.  

Тероризмът е инструмент за психо-
логическо превъзходство над противни-
ка, който не знае къде, кога, как и защо 
ще бъде следващият удар. Тероризмът е 
война на нерви, предназначен за промяна 
поведението на един човек или една голя-
ма маса от хора в дългосрочен план. Не е 
задължително всички да бъдат убити или 
ранени: необходимо е да се промени об-
щественото съзнание. 

Тероризмът е следствие на ради-
кализацията и проява на политическа и 
психологическа несъвместимост на об-
ществото3.  Според „Организацията за си-
гурност и сътрудничество в Европа“  ради-
кализацията е процес, който кара хората 
да приемат  насилствените действия, като 
необходим и оправдан начин на протест, 
срещу определена група хора или срещу 
цялото общество, в което живеят4. 

Радикалните хора вярват в дадена 
идея и самоотвержено я разпространяват 
сред другите, което постепенно води до 
прояви на екстремизъм, расизъм и терори-
зъм. Те се възприемат по различен начин 
и живеят в съвършено различен свят3. Ето 

защо не може да се опрости проблема с 
тероризма до нивото на конвенционалните 
военни действия.  Това е погрешно и без-
смислено. Напасването на  две несъвмес-
тими психологически системи не може да 
се постигне със силата на оръжието. 

Радикализацията, като социално яв-
ление не е новост в човешката история. 
Груповата несъвместимост е довела до 
много кървави конфликти. При повечето 
от тях основния аргумент е бил разликата 
между истината в очите на човешкото мне-
ние и настоящата истина, която се явява 
такава,  чрез човешката вяра. 

Августин Блажени твърдял, че начало 
на всяко зло в човешката душа е своеволие-
то. Свободната воля води до разлика в све-
тогледа на хората. Особено когато са наме-
сени вярванията, тази разлика в мирогледа 
винаги води до кървави стълкновения. 

Днес светът е в нов етап на цивилиза-
ционно развитие и следователно има про-
менени разбирания, които са много жестоки 
за повечето от хората, цели държави и на-
роди, които се борят за място в променящия 
се свят. Затова радикализацията и терори-
зма трябва да се разглеждат като продукт 
на Глобализацията и естествен процес на 
развитие. Теоретиците на глобализацията 
казват, че това е поредица от емпирично 
наблюдаеми промени, но обединени от ло-
гиката за превръщане на света в един един-
ствен елемент с „глобална взаимозависи-
мост плюс глобално съзнание“. 

Глобалното съзнание изменя цялата 
система във вътрешния свят на човека, въз-
гледите, светогледа, вярванията и начина 
на живот на човека. С други думи, борбата 
вече не е за територия, не е за ресурси, не 
е за икономическо положение, а е борба на 
съзнания и цивилизации, които се борят за 
осигуряване на бъдещето си. В същото вре-
ме, светогледът, възгледите, вярванията и 
начина на живот на терористите не само, че 
се различават от нашите, но стават полити-
чески и психологически  несъвместими5. 

Ако разгледаме случая, когато два-
ма души живеят в един и същи град, на-
пример София, но единия живее в хубав 
квартал, а другия в неудобен и мръсен 
квартал техните възгледи за града ще 
бъдат различни, дори може да се окажат 
несъвместими.  Всичко се усложнява от 
факта, че всеки исторически във времето, 
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има своя собствена картина на света, коя-
то се променя непрекъснато, но никога не 
я вижда  пълно и абсолютно вярно. 

Глобализацията бързо променя пози-
циите в живота на много хора и ги кара да 
сменят бързо вярванията си. Тези, които не 
могат лесно да се адаптират страдат и тех-
ните вярвания стават несъвместими с оста-
налите. Те се радикализират като носители 
на определена социално групова етниче-
ски-национално-религиозна  идеология. 

Глобализацията преди всичко  про-
меня начина на живот на хората, така как-
то до сега не се е случвало в историята 
на човечеството6. 

Глобалните промени в бъдеще ще са 
с такава величина, че нито една нация или 
общност не са готови за тяхното възпри-
емане, никоя страна не може да се справи 
с тях сама.  Постоянно употребяваните от 
хората  технологии стават все по-бързо 
излишни и се заменят с изцяло нови. Мно-
го области са обезлюдяват, а други бързо 
стават пренаселени.  Днешните доброде-
тели ще бъдат обект на подигравки и не-
достатъци утре. Ето защо ние трябва да се 
„преоткрием“, преосмислим или най-малко 
да се видим в „Новия глобален свят“.  Раз-
цветът на радикализацията и тероризма 
показва липсата на опит да се разберат по 
между си хора с друга психология и имен-
но тази несъвместимост на културите съз-
дава радикализацията. 

Ясно е, че тя се появява на фона на 
критична маса от психологическа и полити-
чески нестабилност. Само при критичните 
стойности на това състояние може да се 
получат самоубийствени атентати, теро-
ристични актове със смърт на десетки хора.

При така предложения анализ за за-
раждането на радикализацията на обще-
ството може да се категоризират два вида  
терористични заплахи за националната 
сигурност на България: 

1. Външен тероризъм, когато се 
привнася външна вражда между две чужди 
за нас култури с които нямаме общ сблъ-
сък. Такъв беше атентата от 18 юли 2012 г. 
на летище  Сарафово. Той е следствие 
от културната несъвместимост между Из-
раел и Хизбула в която нямаше намесени 
български граждани. Този вид тероризъм 
лесно може да се предскаже, като се оп-
ределят диаметрално противоположните, 

политическите и психологически несъв-
местими култури, който идват на посе-
щение у нас по една или друга причина. 
Най-опасна към момента е  заплахата на 
т.н. „Ислямска държава“ към страните от 
Европейския съюз при осъществяването 
на която,  може да пострадат и наши граж-
дани без значение, че  удара не е насочен 
пряко срещу тях.

2. Вътрешната радикализация и 
тероризъм е друга потенциалната въз-
можност да се конфронтират различни 
групи от нашето общество. Това може да 
бъде етнически или политически сблъ-
сък, който да доведе дори до опасност 
от гражданска война. Колкото повече се 
раздалечават възгледите, светогледа, 
вярванията и начина на живот на раз-
личните групи в нашето общество, толко-
ва по-вероятно е да се случи това. 

Образуването на подобна пропаст 
между различните групи у нас лесно може 
да се предскаже чрез мониторинг на пси-
хично – политическата стабилност на об-
ществото. Тази стабилност има естестве-
на природа и връзките между психичните 
феномени и политически явления могат 
да бъдат изразени в количествено отно-
шение по метода на системния анализ. 

Строго научно погледнато под сис-
тема се разбира, организация, в която от-
делните елементи работят заедно, за да 
получите общ ефект, който  един елемент 
не може да постигне сам. Системата има 
йерархична организация, съобразена е с 
една обща цел, има компоненти за измер-
ване и управление. В случая с тероризма 
елементите са качествата на гражданско-
то общество влияещи на междуетнически-
те отношения, които гасят конфликти или 
тези които ги усилват. 

Качествата, които допринасят за 
политическа съвместимост на нашето 
общество:

- политическо безразличие - намаля-
ване на общия емоционален тон на хората, 
участващи в политическите процеси, липс-
ва доверие в лидерите, намалена е социал-
ната дейност и има политически песимизъм. 

- политически консерватизъм - осно-
вава се на желанието да се избегнат соци-
алните конфликти на всяка цена. 

- политическа адаптивност - проя-
вява се в стремежа да се промени обще-
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ството и нагоди към новото целеуказване 
продиктувано от глобалните промени на 
съвременния свят. 

Качества, които допринасят за по-
литическата дестабилизация: 

 - политическа инициатива -  води до 
силен политически оптимизъм, повишена 
емоционалност;  

- политически радикализъм - появява 
се на фона на желанието за психологиче-
ско надмощие. Съчетава се с риск в облас-
тта на емоционалните отношения с хора и 
тяхното поведение като цяло. Появява се 
в  периоди на значително икономическо, 
социално напрежение в обществото. Съ-
проводено е от неспособност да се кон-
тролират  техните емоционални взаимоот-
ношения с другите  хора. 

- политическо съперничество се про-
явява в догматичната упоритост с която се 
защитава правотата на своите гледни точки. 

От изследването на тези качества 
може да се намерят пределното натовар-
ване на психиката на обществото, способ-
ността да запазва фокуса на поведение и 
психическата сила, за да се определи има 
ли заплаха за националната сигурност на 
страната. Тези параметри могат да се на-
мерят чрез методите за измерване на со-
циалните нагласи или по метода на анализ 
на съдържанието и  текстове средствата 
за масова информация. Основният въпрос 
е може ли обществото лесно да се адапти-
ра към новите промени и има ли елементи, 
които не могат да се адаптират? 

Смисълът на този доклад е да направи 
макар и бегъл анализ на зараждането на те-
роризма и радикализацията в обществото. 
От него се вижда, че тероризма е вид въ-
оръжена борба, война на нерви, която се ос-
новава на непризнаването на така нарече-
ните цивилизовани норми на борба, не за-
чита международното хуманитарно право. 

Той се поражда от радикализацията 
на обществото и има различен мантали-
тет, различен логика, различни нрави, раз-
лични цели и методи за водене на война. 
Тероризмът от гледна точка на политиче-
ската психология е борба на две или по-
вече несъвместими култури с неограни-
чени средства и методи за натиск върху 
душевното състояние на противниковите 
сили, целящо да замени ценностната им 
система. Борбата срещу тероризма е бор-
ба за човешкото съзнание в променящата 
се глобална среда. 

Целта на тероризма е психологическа 
и политическа дестабилизация на обще-
ството, което води до финансов колапс, 
смяна на правителства, намаляване на 
производството, спира потоците на всяко 
движение.  Тероризмът е заразяване на 
други психологически и политически струк-
тури с болест от която самият той страда. 

Ето защо, лечението на тероризма не е 
толкова в откриване и унищожаване на вое-
низирани структури, а в мониторинга и пре-
махването на психическите и политически 
несъвместимости между общностите, които 
се засилват от глобалните промени в света. 

1 Wilkinson P., Terrorism and the Liberal State, L., 1977
2 Nakazatelen kodeks na Republika Balgaria, 2012
3 Proekt na strategiya za protivodeystvie na radikalizatsiyata i terorizma (2015 – 2025 г.)
4 Ol'shanskiy D.V. Psikhologiya terrorizma. Moskva, YEkaterinburg, 2002
5 Khristova N. Istoriya na terorizma, 2006
6 Yur'yev A.I. Sistemnoye opisaniye politicheskoy psikhologii”. Izd. SPBG Gornogo instituta, 1997
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Готови ли са съвременните 
демокрации да  се справят 

с новите предизвикателства
пред сигурността

Росица Александрова 
 Анелия Капитанова

Резюме: Докладът представя различни форми на демократично управление в Европа 
като търси отговор на въпроса дали функционирането на демокрацията като политически 
режими е предпоставка за ефективното посрещане на съвременните рискове и заплахи за 
сигурността.  
Последните са приоритизирани на базата на самостоятелно изследване по метода на 
експертните оценки.  
Ключови думи: критична инфраструктура, мениджмънт, кибер заплахи, кибер сигурност, 
защита, обекти, организации, системи, мрежи, институции

Are the Democracies Today Able to Deal with the New Security 
Challenges 

Rosica Aleksandrova, Aneliya Kapitanova

Abstract: The purpose of the report is to present different models of democratic government 
among European countries. In addition, it shows how they deal with recent security problems. Their 
prioritization is based on expert analysis. 
Democratic government today are not effective. The problem is not democracy itself as a regime, 
but its inadaptability towards the dynamic security environment.  
Key words: democracy, democratic government, European countries, security, recent security 
challenges, security environment, effectiveness

С 
ъвременната среда за сигурност 
се характеризира с висока степен 
на неопределеност, динамичност 

и сложност. Информационната революция 
и глобализацията са факторите, допри-
несли за отслабване ролята на държавата, 
което води и до намаляване ефективност-
та на държавните политически инструмен-
ти като притежаването и прилагането на 
легитимен монопол върху насилието. Така 
се стига до извода, че проблеми, свързани 

с отбраната и сигурността не могат да се 
разрешат без наднационално сътрудни-
чество. Следователно отделните държави 
увеличават политическата си зависимост, 
за да могат да контролират дестабилизи-
ращите ефекти от глобализацията.  

Силно изразени са тенденциите на за-
силване както на субективното насилие от 
страна на индивиди, организации, държа-
ви, но така и на структурното насилие, кое-
то е резултат от глобалното неравновесие. 
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Развитите страни вече трудно могат 
да се защитят от нарасналата несигур-
ност. Те са изправени пред ситуация на 
непрекъснат бежански поток, формиран 
от различен от тях етнос, религия и кул-
тура, а това неизбежно създава пробле-
ми и противоречия. 

През последните години се наблюда-
ва тенденция на увеличаване честотата на 
кризите и конфликтите в световен мащаб. 
Новите предизвикателства пред между-
народната и национална сигурност са 
сложна комбинация от конвенционални и 
неконвенционални, скрити и явни, военни 
и невоенни действия. Динамичността на 
обществените промени, невъзможността и  
липсата на воля да се разрешат причините 
за конфликтите са предпоставка рискове-
те  да се трансформират  в заплахи, които 
трудно биха могли да бъдат управлявани. 

Многобройните са примерите, които 
са в подкрепа на тезата, че предизвика-
телствата пред сигурността към момента 
са трудно прогнозируеми, поради  факта, 
че те са  комплексни, от една страна, и от 
друга, че между тях съществува причин-
но-следствена връзка. 

Конкретни примери в полза на това 
твърдение са: 

Атентатите във Франция и Белгия, 
както големият брой западноевропейски 
граждани, желаещи да се включат в струк-
турите на Ислямска държава  са показа-
телни примери по отношение на допуска-
нето, че маргинализацията сред малцин-
ствата е предпоставка за терористични 
намерения и действия, но и сигнализира, 
че държавните политика в областта на ин-
теграцията не са ефективни.  

Икономическата и политическата 
нестабилност, от една страна, пораждат 
вълна от икономически мигранти, така на-
пример за първото тримесечие на 2016г 
нелегално преминалите през източносре-
диземноморския маршрут са 38 528 лица 
от Афганистан, през западнобалканския 
маршрут са преминали незаконно 1 088  
лица от Афганистан, 1 314 лица от Пакис-
тан и 102 329 лица с неустановен произ-
ход, през централносредиземноморския 
маршрут нелегално преминалите съответ-
но са 3 430 лица от Нигерия, 2 327 лица от 
Гамбия и 1 664 лица от Сенегал.1

И на второ място, икономическата нес-

табилност и слаба държавност създават 
благоприятна среда за живот на терорис-
тични групировки, въоръжени конфликти и 
граждански войни, а това неминуемо води 
и до засилени бежански потоци към евро-
пейските страни. По данни на Frontex през 
първото тримесечие на 2016г през източ-
носредиземноморския маршрут са пре-
минали незаконно 75 019 лица от Сирия и  
24 596 лица от Ирак, а през балканския 
маршрут броят на нелегално преминалите 
е 102 329 лица с неустановен произход.2

Поради комплексността и множество-
то рискове и заплахи пред международна-
та и национална сигурност и отбрана се 
проведе проучване по метода на експерт-
ните оценки. Целта на изследването е да 
се определи най-същественото предиз-
викателство пред сигурността към насто-
ящия момент и в последствие да се ана-
лизира доколко демократичните режими в 
Европа се справят с него.  

В проучването участваха 15 експер-
ти в областта на националната и между-
народната сигурност от Военна Академия 
„Георги Стойков Раковски”, на които им 
беше предоставена анкетна карта, на коя-
то бяха посочени 10 рискове/заплахи пред 
сигурността - те за заимствани от Страте-
гията за национална сигурност на Репу-
блика България, Стратегия за сигурност 
на Австрия и Европейска стратегия за си-
гурност. След обработката на  допитване-
то резултатите са следните:  (виж фиг.1 ). 

Така според експертното мнение с 
най-големи коефициенти на тежест и съ-
ответно с най-голям приоритет пред си-
гурността са ранжирани следните риско-
ве/заплахи: 1 - тероризъм, 2 - бежански 
потоци от рискови страни, 3 - радикализа-
ция сред малцинствата. 

 
Демократичните режими в Европа 

Малко след началото процеса на де-
мократизация, описан от Самюъл Хънтинг-
тън като „третата вълна“, в Европа се стиг-
на до основното разделение на държавите 
на т.нар. консолидирани и неконсолидира-
ни демокрации. И докато в първата група, 
благодарение на високата политическа 
култура управляващите режими днес ус-
пяват да изградят известна сигурност и 
устойчивост, то за другата група държави 
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проблемите все повече се задълбочават. 
В страните от бившия „Източен блок“ след 
разпадането на комунистическия строй 
започна и друг паралелен процес – укреп-
ване (а в някои държави изграждане) на 
държавност. Именно от тук започват и раз-
личията сред европейските страни, които 
се дължат главно на темпа на реформите 
и тяхната резултатност. Така на практика се 
оказва, че това, което първенците в класа-
цията за демократични държави3 имат за 
даденост, а именно държавността, е необ-
ходимо в страните от Югоизточна Европа 
първо да се приведе в ефективно функ-
циониращ вид и едва тогава въз основа на 
него да се изгради демокрация. Ето защо 
тези държави не са готови да се справят 
ефективно и със съвременните предизви-
кателства. И докато в държави като Полша, 
Унгария, Словения, Чехия и трите прибал-
тийски републики, където укрепването на 
държавността завърши бързо и се превър-
на в основа за изграждането на стабилна 
демокрация, то в Румъния и България тези 
процеси вървяха с бавни темпове, а според 
някои анализатори и доста фиктивно, оста-
вяйки отворен въпросът кога и дали са при-
ключили. Какво остава да кажем за страни-
те от Западни Балкани (Албания, Босна и 
Херцеговина, Косово, Сърбия, Македония 
и др.), където изобщо не е сигурност дали 
става дума за „държави в преход към де-
мокрация“, а за някой дори за „държави“ в 
пълния смисъл на понятието (Косово).4 И 

ако за страните със стабилно демократич-
но управление като Германия и Франция 
подобни проблеми не съществуват, то в 
Югоизточна Европа това е водещ фактор. 
Не може да се очаква страна като България 
да приеме с охота десетки хиляди бежанци 
в рамките на броени години, след като от 
десетилетия не е разрешила проблема си 
с интеграцията на ромския етнос, нито пък 
да има финансовите ресурси да им осигури 
нормални условия за живот при наличието 
на над 30% от своето население, живеещо 
под прага на бедността5.  

От друга страна се появява въпросът – 
по-високият демократичен индекс води ли 
автоматично до повече сигурност? Нека 
вземем за пример трагичните събития във 
Франция, Германия и Белгия. Стабилната 
държавност и добре развитата демокра-
ция не предпазиха немското население 
в Кьолн от „набезите“ на бежанците, нито 
пък бяха достатъчни, за да предотвратят 
терористичните атентати в Париж и Брюк-
сел. Оказва се, че дори и консолидирани-
те демокрации не се справят ефективно с 
предизвикателствата пред сигурността, те 
функционират тромаво и не се адаптират 
бързо. Твърде динамичната и влошаваща 
се среда за сигурност в Европа, съчетана 
със световната финансова криза и меж-
дународния тероризъм, допълнително 
усложняват обстановката. Все по-често 
явление стават вътрешнополитическите 
кризи и идването на власт на правител-

Фиг. 1.
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ства с националистически, евроскептични 
и други крайни настроения. 

За съжаление, тенденцията е демо-
кратичните държави в Европа все повече 
да намаляват. Индексът на демократич-
ността в 29-те бивши комунистически репу-
блики спада всяка изминала година, като 
2015г. отбелязва дванадесетата поредна 
година спад6. След като демокрацията в 
дадена страна не функционира правил-
но, необходимо ли е изобщо да се полагат 
сили за нейното укрепване или ще бъде 
по-ефективно, ако се премине към друг 
тип държавно управление? Според Томас 
Кародърс, вицепрезидент по научните 
изследвания към CarnegieEndowmentfor 
International Peace, Вашингтон почти ав-
томатично възприеманата предпоставка, 
че всяка страна, която се оттласква от 
диктатура, е в преход към демокрация, се 
оказа неточна и подвеждаща. Най-общите 
политически тенденции, които се срещат 
в преходните страни – безпомощен плура-
лизъм и наличието на една господстваща 
сила - включват елементи на демокрация, 
но трябва да бъдат разбирани като алтер-
нативни посоки, а не като спирки по пътя 
към либералната демокрация7. Затова 
в своето изследване на степента на де-
мократичност Freedom House прави още 
по-детайлно разделение, представящо 

спецификата на дадения тип демокрация: 
консолидирана, полу-консолидирана, пра-
вителство в преход или с хибриден режим 
на управление, полу-консолидиран авто-
ритарен режим, консолидиран авторита-
рен режим8. По отношение на „държавите 
в преход“ в Европа положението изглежда 
по следния начин: (виж фиг. 2)

Съвсем любопитен е примерът с Унга-
рия и реформата, която настъпва там, след 
началото на управлението на Виктор Ор-
бан. С новата конституция от януари 2012г. 
от официалното наименование на страна 
бе премахнато понятието „република“, а 
в началото на втория си мандат като пре-
миер през 2014г. Орбан заяви, че страната 
няма да се развива като либерална демо-
крация, а ще преследва националните си 
интереси по примера на държави със сил-
ни авторитарни режими като Русия, Турция, 
Китай и др. Дори в другите държавите от 
създадената преди 25 години „Вишеград-
ската група“ (четирите държави – Унгария, 
Словакия, Чехия и Полша), превърнала се 
в синоним на единство, сега по отношение 
на позицията на ЕС относно мигрантите, 
се наблюдават ксенофобски и национа-
листически настроения. И докато Полша и 
Чехия са все още сравнително сдържани, 
то Унгария открито се противопостави на 
изискванията на ЕС за прием на бежанци 

Фиг. 2.
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и повиши граничния контрол, включител-
но изграждайки ограда по границата си с 
Хърватска. През декември 2015г. нейни-
ят пример беше последван от Австрия и 
Словения. Съответно ключът за устойчи-
во бъдещо развитие на дадена държава и 
готовността ù да се справи ефективно със 
съвременните заплахи не се крие един-
ствено в изграждането и поддържането на 
добре функционираща демокрация. 

До известна степен вътрешнополити-
ческите проблеми и не правилното функ-
циониране на демократичните режими в 
Източна Европа обясняват затрудненията, 
които имат тези държави да се справят 
със съвременните предизвикателства. 
Но липсата на адекватни решения от 
страна на западноевропейските държави 
потвърждава тезата, че демократичното 
управление не е ефективно при сегашната 
среда за сигурност. 

 
Обществени настроения 

и реакции към бежанците 

Имиграцията и бежанските потоци са 
най-големият проблем, пред който Европа 
е изправена. Към септември 2015г близо 
47% от населението на ЕС считат вълните 
от бежанци за най-голямото предизвика-
телство пред сигурността. В национален 
мащаб ксенофобските настроения са во-
дещи за Малта (83%), Чехия (69%), Италия 
(67%), Унгария (65%) и Естония(63%)9. 

Поставени за под съмнение евро-
пейските традиции и ценности като толе-
рантност, равенство, солидарност, а това 
създава предпоставки както за известна 
консолидация на обществата, така и за 
засилване на национализмите. Най-то-
лерантни и готови за сътрудничество са 
Германия, Швеция, Дания и Люксембург 
– държави със стабилна държавност и 
консолидирана демокрация. Но общест-
вените настроения и в тях съвсем не под-
крепят напълно официалната държавна 
политика. Пълна противоположност на 
толерантност и сътрудничество са дър-
жави като Чехия и Словакия, както и Ун-
гария и България, които са по традиция 
по-негативни към мигранти, а в случая 
не одобряват и европейската миграцион-
на политика. Четирите посочени държави 
обясняват това свое поведение със стра-

ха си от навлизане на терористи, неспо-
собност на финансовата и социалната им 
система да поемат натиска от мигранти, 
както и рискът от културна асимилация.   

 Германия  

Традиционно Германия има изключи-
телно демократични виждания и политики, 
но след терористичните актове през измина-
лата година и засиления миграционен поток, 
то в обществото се наблюдава тенденция на 
отстъпление от демократичните ценности. 

Германският институт за политически 
изследвания „Infratestdimap” в началото 
на 2016 година  проведе допитване до об-
ществото във връзка с бежанската криза. 
Основен извод от проучването е, че усе-
щането за несигурност сред гражданите 
на Германия нараства- 62% от гражданите 
смятат, че сегашното състояние на Герма-
ния дава поводи за безпокойство,  82% от 
германското население настоява за заси-
лено видеонаблюдение на обществените 
места, а 70% смятат, че са необходими 
по-твърди мерки за контрол, 61% от граж-
даните застават зад мнението, че е необ-
ходимо да се въведе лимит.  

Различни са настроенията и вижда-
нията на обществото по въпроса, свързан 
с това доколко бежанския поток носи пре-
димства или по-скоро недостатъци - 38% 
от анкетираните са оптимистично настрое-
ни, а 41% се изказват негативно. 

73% от анкетираните са на мнение, че 
правителството на Германия спешно тряб-
ва да се заеми с разрешаването на бежан-
ската криза.10 

Според проучване на N24-Emnid само 
18% от населението на Германия все още 
вярват, че Европейският съюз може да по-
стигне съгласие с проблема с бежанската 
криза, докато останалите 79% очакват ре-
шението на кризата може да бъде постиг-
нато на национално ниво.11

 
Австрия 

Австрийският външен министър Се-
бастиан Курц по повод на засиления миг-
рантски поток заяви, че „Европейският съюз 
се държи като трафикант на бежанци”.12

Австрийският външен министър – 
част от консервативната австрийски пар-
тия на народа, заяви, че  отварянето на 



257

границите през 2015г е довело до наплив, 
с които Европа не може да се справи. По-
ради това страната в началото на тази го-
дината прие закон, който ù дава право при 
засилен поток от мигранти да затвори гра-
ниците си.  Страна е приела 90 000 мол-
би за убежище през 2015г- което я прави 
третата страна с най-голям брой подадени 
молби след Унгария и Швеция,  и съответ-
но наложи и горна граница от 37 500 за 
2016г, през 2017- максимално 35 000, през 
2018 – максимално 30 000, а през 2019 – до 
25 000. 

Според управляващите приетият за-
кон не представлява нарушение на право-
то, а точно обратното - свидетелства, че 
осъзнаваш своите отговорности и съблю-
даваш законите.  

 
Унгария 

За периода 1 април – 15 септември 
2015г. най-малко 170 хил. мигранти и лица, 
търсещи убежище са преминали граници-
те на Унгария13. Унгарското правителство 
взе контрола в свои ръце, противопоста-
вяйки се открито на европейските изисква-
ния, но поставящо националните интере-
си и обществени нагласи на преден план. 
Статистиката сочи, че: 

l 73% от унгарците подкрепят засил-
ването на контрола по границите; 

l 56% унгарци се обявяват в подкре-
па на въвеждането на горна граница за 
прием на мигранти, както и приемането на 
закон, с който приетите в страната лица се 
задължават да се отнасят с уважение към 
фундаменталните унгарски ценности; 

l 72% (при средно 71% за Европа) се 
притесняват от навлизането заедно с бе-
жанците на различна култура и религия; 

l 63% (при средно 62% за Европа) се 
страхуват от лицата, нелегално премина-
ващи граница. 

 
България 

Насочилите се към Европа мигранти 
се превърнаха във водеща тема и в бъл-
гарското общество. След събития като 
терористичните атентати в Париж и Брюк-
сел, нападението над местното населе-
ние в Кьолн и постоянно ескалиращото 
напрежение по границите на различни 

европейски държави заради наплива от 
бежанци, отношението на българското 
население е доста скептично. Според 
60% от пълнолетните жители на страна-
та, бежанците представляват заплаха за 
националната сигурност на България.  

Статистиката сочи още: 
l 47% от хората смятат, че ЕС не 

трябва да помага на бежанците, търсещи 
убежище на територията му; 

l 57% от пълнолетното население 
споделят възгледа, че решението на про-
блема с бежанците би трябвало да бъде 
общо за всички страни в рамките на  ЕС; 

l 54% от пълнолетните жители на 
страната не са съгласни държавата ни да 
прояви солидарност с решението на ЕС и 
да приеме полагащата ѝ се квота бежанци; 

l 78% от пълнолетните жители на 
страната смятат, че бежанците ще бъдат в 
тежест на икономиката на страната; 

l 34% от пълнолетните жители на 
страната възприемат бежанците като за-
плаха за себе си и заявяват, че се страху-
ват от хората с различна религия; 

l Близо  24% от хората заявяват, че 
възприемат бежанците като заплаха за 
себе си, защото се страхуват от хората от 
друг, различен етнос;14. 

Към тези резултати можем да доба-
вим и данните от Държавна агенция за 
бежанците (ДАБ) и МВР, които представят 
броя на лицата, търсещи убежище15, както 
и на тези, нелегално преминали българ-
ската граница16: 

l почти 15 пъти е нараснал броят на 
лицата, потърсили закрила в България от 
началото на кризата в Сирия до края на 
2015г., а статут на бежанец са получили 
262 пъти повече души; 

l близо 30% са се увеличили лицата, 
потърсили закрила в България за първото 
тримесечие на 2016г, спрямо същия пери-
од на миналата година, докато статут на 
бежанец са получили 84% по-малко души; 

l с 13,5% е намалял броят на задър-
жаните лица, опитали нелегално да пре-
минат българската граница за първото 
тримесечие на 2016г. спрямо същия пери-
од на миналата година. 

Изводите, които могат да се направят 
след анализ на посочените резултати, са, 
че обществените нагласи по отношение 
на мигрантите са доста негативни. От една 
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страна това се дължи на страха, че заедно 
с тях в страната ни навлизат и представи-
тели на различни терористични групировка, 
както и лица, проповядващи радикален ис-
лям. Според оценките на експерти, между 
трите водещи предизвикателства пред си-
гурността – тероризма, радикализацията на 
исляма и бежанските потоци, съществува 
причинноследствена връзка, а наличието 
на елементи и на трите в рамките на дър-
жавата ни, е непосредствена заплаха за на-
ционалната ни сигурност. От друга страна, 
негативните настроения сред българското 
население могат да се обяснят и в иконо-
мически план. И нормално, след като соци-
алните помощи и придобивки на бежанците 
превъзхождат в пъти ресурсите, с които е 
заставен да живее обикновеният гражда-
нин в страната. Финансовите средства и 
други ресурси, които трябва да се отделят 
за грижа за бежанците, са допълнителна 
тежест за така или иначе непрекъснато на-
маляващия ни държавен бюджет. Вълна от 
недоволство будят и решенията на ЕС за 
справяне с мигрантските потоци. Идеята 
за прием по квоти беше опита за единно 
регулиране на проблема, но конкретното 
разпределение на квотите на получи очак-
ваното одобрение. Така ЕС е поставен пред 

дилемата дали да изпълни стриктно поети-
те норми на международното хуманитарно 
право, осигурявайки задължително помощ 
и грижи на всеки бежанец, или да подпомог-
не държавите да се справят с проблемите 
пред националната си сигурност, като по 
този начин се грижи за своята цялост и въ-
трешна стабилност. 

След цялостния анализ може да на-
правим извода, че готовността на съвре-
менните демокрации да се справят с но-
вите предизвикателства пред сигурността 
не зависи от степента на тяхното демокра-
тично развитие.  

По-високият демократичен индекс 
не води автоматично до повече сигур-
ност.  Дори страните с  консолидирана 
демокрация  функционират тромаво и са 
неприспособими към динамичната среда 
на сигурност. А какво остава за неконсо-
лидираните демокрации, които са разкъ-
сани от вътрешнополитически  проблеми 
и нестабилност? 

Днес, европейските традиции и цен-
ности като толерантност, равенство, со-
лидарност са поставени под съмнение, а 
това създава предпоставки както за из-
вестна консолидация на обществата, така 
и за засилване на национализмите.

1 Deutsche Welle; “Ne mozhem da priemem vsichki”; http://dw.com/p/1Hvya 
2 The Guardian; EU acting like „human trafficker“ of refugees; http://www.theguardian.com/world/2016/mar/05/
rebel-austria-accuses-eu-humantrafficker-sebastian-kurz-angela-merkel (16.05.2016) 
3 RT;Austria passes law to shut off border if refugee influx is too great; https://www.rt.com/news/343015-austria-
law-refugees-border/ (16.05.2016) 
4 Infratest Dimap; ARD-DeutschlandTREND: Januar 2016; http://www.infratestdimap.de/umfragen-analysen/
bundesweit/ard-deutschlandtrend/2016/januar/ (14.05.2016) 
5 Frontex; Migratory Map; http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routesmap/ (16.05.2016) 
6 N24; Die Mehrheit glaubt nicht an Merkels Flüchtlingsstrategie http://www.n24.de/n24/Nachrichten/
Politik/d/8166648/die-mehrheit-glaubt-nicht-anmerkels-fluechtlingsstrategie.html (14.05.2016) 
7 Austrian Security Strategy; https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=52251 (14.05.2016)  
8 EEAS; European Security Strategy; http://www.eeas.europa.eu/csdp/aboutcsdp/european-security-strategy/ 
(16.05.2016) 
9 Global Democracy Ranking; The Democracy Ranking of the Quality of Democracy 2015; http://democracyranking.
org/wordpress/rank/democracy-ranking-2015/ (14.05.2016) 
10 Kolarova, R., “Bulgaria I krayat na paradigmata na prehoda”, http://www.razum.org/bg/zanas/48-bulgaria-i-krayat-
na-paradigmata-naprehoda.html?start=2 (15.05.2016) 
11 Vesti; “Blizo 2,5 mln bulgari zhiveyat pod praga na bednost; http://www.vesti.bg/pari/blizo-25-mln.-bylgari-zhiveiat-
pod-praga-na-bednost6040113 (16.05.2016) 
12 Freedom House, “Nations In Transit 2016”, https://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-
transit-2016 (14.05.2016)  
13 Karodars, T., “Krayat na paradigmata na prehoda”; institute “Razum“, http://www.razum.org/bg/spisanie-razum/42-
krayat-na-paradigmata-naprehoda.html?start=5”(15.05.2016)  



259

14 TÁRKI Social Research Institute; “The Social Aspects of the 2015 Migration Crisis in Hungary”; http://www.tarki.
hu/hu/news/2016/kitekint/20160330_refugees.pdf (16.05.2016)  
15 Kyuchukov, L.; “Naglasite kam bezhantsite v Bulgaria: strahove, no ne omraza”; http://goo.gl/4gWDZ5 (14.05.2016) 
16 DAB; Statisticheski grafiki; http://www.aref.government.bg/?cat=8 (15.05.2016) 
17 DAB; Chislata; http://zakrila.info/%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/ (15.05.2016) 



260

П 
рез последните години в менидж-
мънта или управлението на фор-
малните организации господства 

т. нар. „ресурсен подход“. Той се характе-
ризира с разбирането, че управлението 
се занимава с натрупване, разпределяне, 
използване, контрол на разполагаемите 
ресурси на формалната бизнес-органи-
зация. Разработва се и се аргументира 
тезата, че най-важните ресурси във фор-
малните организации и институциите са 
човешките; хората са техния най-важен 
и ценен актив, чрез който може да се ре-
ализира конкурентното им предимство. 
Управлението на хората е дълбоко свър-
зано с обективните социално-икономиче-
ски потребности и интереси и съответна-
та социална, икономическа, демографска 
политика за регулирането и развитието 
на икономиката и обществото.

Идеи за политиката по управление 
на човешките ресурси

Доцент д-р Павел Ангелов

Резюме: В доклада се анализират различни идеи в контекста на политиката по управление 
на човешките ресурси. Подчертава се значението на  ресурсния подход с акцент върху 
капитала и човешкия капитал. Аргументира се необходимостта от комплексен анализ, който 
включва и демографския фактор или народонаселението, който е необходим за теоретично 
обоснована политика за управлението на човешките ресурси.
Ключови думи: ресурсен подход, капитал, човешки капитал, народонаселение

Ideas on the Policy of Human Resource Management

Associate Professor Dr. Pavel Angelov

Abstract: The report analyzes different ideas in the context of the policy of human resource 
management. The importance of the meaning of the resource approach is underlined with an 
emphasis on capital and human capital. There are arguments in favour of the need for a complex 
analysis that includes the demographic or population factors which is necessary for a theoretically-
grounded policy of human resource management.
Key words: resource approach, capital, human capital, population

Етимологията на думата „ресурс“ е от 
френски произход и означава източник, 
или в икономически план се схваща като 
източник на блага (стоки или услуги). Има 
различни класификации на ресурсите, 
разбирани като определени предпоставки 
за извършване на производство, напр.:

- земя - поземлени участъци, почви и 
други природни ресурси, като реки, гори и по-
лезни изкопаеми, които се употребяват при 
производството на стоки и услуги. Собстве-
ниците на този вид ресурси, когато ги упо-
требяват в съответен производствен процес 
получават доход под формата на рента;

- труд – умствената и физическата 
функция на трудовите ресурси, или на на-
емната работна сила, която се използва в 
капиталистическия производствен процес;

- капитал – съвкупност от парич-
ни, производителни, стокови елементи в 
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мащаба на общественото производство, 
които се използват като източник на раз-
витие и допълнителни средства в инте-
рес и израз на икономическата мощ на 
собственика на предметните условия за 
производство (капиталист);

- предприемачески фактор - мени-
джърските и организационните качества 
и умения на хората, които осъществяват 
икономическа инициатива с цел разви-
тие и печалба.

Значението и дефинирането на капи-
тала заслужава специално внимание. Тук 
само мимоходом ще отбележим следното: 
Например Лудвиг фон Мизес (1881 – 1973), 
който е от най-значимите и влиятелни ико-
номисти и философи на миналия ХХ век, 
последовател на класическия либерали-
зъм, убеден защитник на капитализма и 
критик на социализма, отбелязва: „Капи-
тал е сумата на паричния еквивалент на 
всички активи минус сумата на паричния 
еквивалент на задълженията, както тя е 
предопределена към определена дата за 
провеждането на дейността на определе-
на стопанска единица“1.

Тома Пикети в неговия световен бест-
селър през последните две години „Капи-
талът на 21 век“2 твърди, че в тази нарочна 
съвкупност от активи, а именно капиталът, 
който е на разположение на капиталисти-
ческия собственик не се включва човеш-
кия капитал или работната сила. Според 
него човешкият капитал принадлежи на 
неговия собственик, определена човешка 
личност и само временно и в съответствие 
на трудов договор може да се предоста-
вя разполагаемата работоспособност на 
един наемен работник при определени 
условия на собственик на предметни усло-
вия за производство (капиталист). 

Така нареченият „човешки капитал“ се 
формира при определени обществени ус-
ловия, като представата и познанието за 
него се развива във времето. Още Адам 
Смит смята, че подобряването на квали-
фикацията на наемната работна сила би 
могло да донесе по-голяма брутна печал-
ба за капиталистическия собственик от 
инвестирането в машини и други елементи 
на физическия капитал. За хората е присъ-
що познанието, натрупването на опит, пре-
доставянето на други лица на знание, уме-
ния компетентности, мотивация в общест-

вено-икономическия живот, което може да 
се капитализира при определени условия. 
Друг известен автор, за който любозна-
телни читатели се припомнят елементи на 
теоретичното му наследство във връзка с 
глобалната криза от 2007 - 2008 година3 е 
Карл Маркс4.

Карл Маркс започва своето знаме-
нито изследване на капитала с анализ на 
стоката, която според него представлява 
най-често срещаното обществено явление 
в икономическия живот на капиталистиче-
ското общество. След това той преминава 
към анализ на парите (паричния еквивалент 
по посочения по-горе израз на Лудвиг фон 
Мизес), които представляват всеобща сто-
ка и капитала, неговите форми, използване, 
натрупване, развитие. В том I на Капиталът 
К. Маркс отбелязва: „Ако разгледаме пари-
те, ще видим, че те имат за предпоставка 
известно развитие на стоковата размяна.“ 
…. „Различните парични форми като прост 
стоков еквивалент, средство за обръщение, 
съкровище и световни пари означават … 
твърде различни стъпала на обществения 
производствен процес. … Опитът показва, 
че е достатъчно едно сравнително слабо 
развито стоково обръщение, за да се обра-
зуват всички тези форми. Другояче стои въ-
просът с капитала. Историческите условия 
на неговото съществуване съвсем не се из-
черпват с наличността на стоково и парич-
но обръщение. Той възниква само там, 
където притежателят на средства за 
производство и на средства за живот 
намира на пазара свободния работ-
ник като продавач на своята работна 
сила…“  [курсивът – мой, авт. ПА].“5 Разбира 
се, субектите на капитал и субектите на на-
емна работна сила взаимно се предполагат 
за обичайното функциониране и развитие 
на капиталистическото общество.

Друга класификация на ресурсите:
-  хора (manpower);
- пари (money);
- суровини и материали (materials);
- оборудване и други средства за про-

изводство (mechanisms);
- информация и технологии (methods).
Следваща класификация:
- информационни ресурси - данни и 

информация за формалната организация 
и за външната ù среда;

- финансови ресурси - състояние на 
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активите, ликвидността, кредитите;
- технически ресурси - суровини, ма-

териали, полуфабрикати, оборудване, ин-
вентар, гориво, енергия и т.н.;

- технологични ресурси - методи и 
технологии, конструкторска документация, 
резултати от научни изследвания и т.н.;

- кадрови ресурси – количество и ка-
чество на наемната работна сила;

- пространствени ресурси - производ-
ствени помещения и съоръжения, комуни-
кации, пътища и т.н.;

- организационни ресурси - способ-
ности и умения на формалната организация 
за гъвкавост, приспособимост, скорост и т.н.

Някои автори прибавят към различ-
ните видове ресурси и времето, като един 
особен ресурс. Времето е ресурс, докол-
кото: „постъпва“ на входа на формалната 
организация, заедно с останалите ресур-
си, участва по специфичен начин в произ-
водствения процес, заедно с останалите 
ресурси и се „материализира“ в полезен 
резултат, предназначен за предоставяне 
във външната среда. Но, времето, за раз-
лика от останалите ресурси не може да се 
съхранява, усъвършенства, увеличава, 
предоставя. Освен това днес се утвържда-
ва разбирането, че времето:

- е пари;
- има неумолим собствен ритъм;
- е вселенска даденост;
- е еднакво достъпно за всички;
- е недосегаемо;
- има субективно усещане за време 

за отделните личности, капиталистиче-
ски култури.

За ресурсния подход е характерно, че 
ресурсите представляват разход за фор-
малната бизнес-организация. Сред тях е 
наетата работна сила. Тя е приравнена с 
останалите ресурси на фирмите, с чието 
разходване в процеса на производството 
се предлагат стоки за пазара или се пре-
доставят услуги на потребителите. Тео-
ретична предпоставка за този подход се 
предлага още от класиците на политиче-
ската икономия Адам Смит и Дейвид Ри-
кардо с класическото твърдение, че имен-
но човешкият труд представлява измери-
тел на стойността на стоките. Това ядро в 
класическата трудова теория за стойност-
та на Смит и Рикардо се доразвива по-къс-
но от Карл Марк, който обосновава двоя-

кия характер на човешкия труд.
Карл Маркс анализира в неговия ос-

новен труд „Капиталът“ стоковите отноше-
ния в класическия капитализъм (най-вече 
на примера на Великобритания през пър-
вата половина на ХIХ век) и аргументира 
тезата, че трудът на стокопроизводителя 
в условията на капитализъм има двояк ха-
рактер. Защото:

- от една страна, трудът се материа-
лизира в полезна, целесъобразна стокова 
форма, или като конкретен труд се въплъ-
щава в определена полезна вещ, предназ-
начена за размяна; 

- от друга страна – трудът, (всеки кон-
кретен вид труд)  представлява разход на 
физическа и умствена човешка енергия. 
Това е абстрактният труд на човека.

В този смисъл трудът в условията на 
капитализъм може да се схваща едновре-
менно като конкретен, въплъщаващ се в 
определен предмет, предназначен за про-
дажба и абстрактен – като разход на чо-
вешка енергия. 

Но, класическата класификация на 
ресурсите, както и посочените по-горе 
класически теоретични постановки, които 
намират израз в ресурсния подход за упра-
вление на формалните организации не 
дава възможност за тяхното комплексно 
третиране. Днешната концепция за т. нар. 
„човешки ресурси“ акцентира върху тях в 
контекста или сферата на производството, 
или - само в едната страна на пазарният 
механизъм – съвкупното предлагане. Това 
е съществена празнота, която препятства 
формирането и провеждането на теоре-
тично обоснована политика за управле-
нието на човешките ресурси.

В един по-широк контекст на човеш-
ките ресурси са други идеи и анализи, 
свързани с населението и неговата чис-
леност. В отделни исторически периоди 
отношението между нормата на раждае-
мост и нормата на смъртност се оценява 
по различен начин. Например по време-
то на Аристотел и Платон древния град 
(държава) поради своята ограниченост е 
заплашен от пренаселеност. Но, в епоха-
та на зараждането на капитализма през 
ХVII – ХVIII век, заедно с разгръщането на 
национална, обществено-икономическа, 
териториална мощ населението се явява 
недостатъчно. Това се проявява в идеи-
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те на меркантилистите, които гледат по-
ложително на демографската експанзия, 
защото по-големия брой на населението 
представлява източник на богатството. От 
друга страна физиократите са по-скептич-
но настроени: те също виждат пряка връз-
ка и отношение между увеличаването на 
населението като фактор за нарастване 
на богатството, но от своя страна това сти-
мулира нарастването на населението.6

Класиците на политическата ико-
номия също проявяват интерес към на-
родонаселението. Но, ако за Уилям V 
по-големия брой население е източник 
на богатство, то Адам Смит свежда прин-
ципа на населението до природен закон 
– размножаването на хората е съобразно 
със средствата за съществуване. Адам 
Смит заключава, че в период на иконо-
мически растеж щедрото нарастване на 
възнаграждението на наемната работна 
сила  е резултат от нарастването на бо-
гатството и общественото благополучие, 
което стимулира нарастването на населе-
нието. Но, в състояние на застой – проце-
сът е с обратна тенденция.7 Така в края на 
XVIII век, наред с икономическия възход 
се проявяват краткосрочни превратности 
в икономиката на Великобритания, вклю-
чително безработица, което засилва пе-
симизма за бъдещото развитие. В такива 
обществено-икономически условия се ут-
върждава малтусианското песимистично 
учение за народонаселението.

Обикновено се смята, че пръв опит 
за анализ в по-широкия контекст на на-
родонаселението се прави едва в края на 
XVIII век от пастор Томас Малтус. Възгле-
дите на Томас Малтус получават широ-
ка известност,  неизбежната според него 
демографска катастрофа може да доведе 
до крах на човечеството. Защото според 
Томас Малтус населението на човечество-
то се увеличава с геометрична прогресия, 
докато средствата за изхранването му - с 
аритметична. Той развива своята теза в 
публикувания през 1798 г. памфлет „Прин-
ципи на народонаселението.“8

Но, Томас Малтус не е първият, който 
аргументира демографския фактор за гло-
балното развитие на човечеството и за раз-
витие на икономическата теория. Два века 
по-рано през 1589 година Джовани Ботеро 
(1544-1617) издава своя труд „За държав-

ния интерес.“9 В него е разработен прин-
ципа на народонаселението: населението 
има тенденция да расте без предели, по-
ради естествената човешка плодовитост; 
обратно, средствата за съществуване и 
възможностите за тяхното увеличаване са 
ограничени; това налага хората да се огра-
ничават от брак, доколкото не намаляват 
от войни, епидемии и болести.

 Двеста години по-късно пастор Томас 
Малтус, професор по политическа иконо-
мия в Англия се утвърждава като осново-
положник на демографията с повторение 
и развитие на идеята на Ботеро10 като  той 
(пастор Малтус) добавя и математическа 
логика и аргументация. По-късно това дава 
възможност за по-широк контекст и анализ 
на човешките ресурси. В това отношение 
съществено важно е, че основната част от 
населението се схваща вече не само като 
наемна работна сила, която функционира 
в сферата на производството (или в съв-
купното предлагане на пазарния механи-
зъм), но и като основна покупателна сила 
(масовия субект на съвкупното търсене в 
другата страна на пазарния механизъм).

Както навремето, така и по-късно То-
мас Малтус е отричан като антихуманно 
настроен и защитник на аристократичните 
интереси. Според него основният прин-
цип в теорията на народонаселението е, 
че човешкото страдание е неизбежно, тъй 
като възможностите за производството на 
хранителни продукти в световен мащаб се 
увеличават в най – добрия случай в гео-
метрична прогресия – 1, 2, 3,4…, а човеш-
ката популация се увеличава в най – ло-
шия случай в аритметична прогресия – 1, 
2, 4, 8… Много автори смятат, че това е 
най-критикуваната теория в историята на 
икономическите науки, а професор Малтус 
от своя страна упорито се опитва да дока-
же, че не е враг на човечеството.

Подобни на малтусовите теоретични 
постановки отново се поставят на дневен 
ред през ХХ век от Джон Мейнард Кейнс 
и се провежда нарочна политика от Франк 
Дилано Рузвелт за икономически проспе-
ритет. Тази политика, позволява известно 
социално икономическо съживяване след 
Голямата депресия. Но в Европа по същото 
време се изостря икономическото, полити-
ческото и военното противопоставяне, кое-
то довежда до избухването на Втората све-
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товна война. След нея Европа и Далечният 
изток изпадат в огромна социално-иконо-
мическа разруха. Това позволява на САЩ 
по време на Бретън – Уудската конферен-
ция да наложи механизъм за разплащане, 
който довежда до превръщането на долара 
в единствена световна валута. Това се въз-
приема и от Съветският съюз, който зачита 
Бретън – Уудската система до нейното раз-
падане с въвеждането на плаващия курс на 
долара през 70 – те години на ХХ век.

Днешната концепция за човешките 
ресурси, акцентираща върху значението 
им в сферата на производството и една-
та от страните на пазарният механизъм, 
а именно – съвкупното предлагане, още в 
края на XVIII век получава възможност за 
развитие с отчитане и на другата страна, 
а именно – съвкупното търсене. По такъв 
начин посочената нова финансова система 
е подходяща за разбирането, че човешките 
ресурси са не само наемна работна сила в 
сферата на предлагането, но и основната 
потребителска маса в съвкупното търсене 
на пазарния механизъм. Това е важна пред-
поставка за решенията на Бретън – Уудска-
та конференция за създаване на Световна-
та банка и Международният валутен фонд. 
Тези две уникални глобални институции за-
почват да  провеждат рестиктивна полити-
ка по отношение на рязкото увеличаване на 
доходите на работната сила. Тази рестрик-
тивна политика се провежда, независимо 
от последиците за покупателната способ-
ност и за бъдещото социално-икономиче-
ско развитие на дадена държава.

Днес е обосновано разбирането, че 
когато се анализират човешките ресурси 
на национално равнище е наложително да 
се отчитат и демографските процеси, кои-
то влияят върху наемната работна сила 
и покупателна способност на икономиче-
ските субекти и гражданското общество. 
В този смисъл на равнище формална биз-
нес организация или формална организа-
ция от публичния сектор управление на 
човешките ресурси не би трябвало да се 
третират само като разход.

Националната политика и страте-
гия на управление на човешките ресурси 
може да се формира като се отчитат след-
ните аспекти:

- влиянието, което се оказва върху 
демографската политика и образовател-

ната система, за да може държавата да 
разполага с по-адаптивен и по-качествен 
човешки ресурс;

- влияние, което трябва да се упраж-
ни върху публичния и частния сектор, за 
да осъзнаят управленските фактори в 
тях, че е изключително погрешно да гле-
дат на наемната работна сила само като 
на неизбежен разход;

- влияние върху развитие на нацио-
нални икономически потенциал;

- влияние върху нарастване на благо-
състоянието на българските граждани;

- отчитане на обществените потреб-
ности и интереси и развитието на граж-
данското общество.

Следователно, необходимо е преди 
всичко да се провежда адекватна демо-
графска политика, която да стимулира 
раждаемостта и да задържи младите 
хора в България. 

Безспорно разполагаемата национал-
на работна сила е съществено условие и 
фактор за икономическия растеж. Тя предо-
пределя мащабите и структурата, както на 
предлагането на работна сила на трудовия 
пазар, така и на търсенето на стоковия па-
зар. Затова величината, структурата и жиз-
неното равнище на населението са както 
цел в развитието на всяко общество, така 
и важен ресурс, фактор за това развитие.

През последните десетилетия в Бълга-
рия протичат сложно преплетени два голе-
ми прехода: демографски и социално-ико-
номически. Едновременното им развитие 
задълбочава и усложнява техните после-
дици, повишава цената на политиките за 
въздействие в желаната насока. Най – го-
лемият проблем, който влошава качеството 
на работната сила в България е липсата на 
адекватна политика по отношение на бла-
госъстоянието на гражданите и последва-
щата миграция. България е онази страна 
в Източна Европа, от която са емигрирали 
най-голям процент хора през последните 26 
години. Тази емиграция оказва съществе-
но влияние върху демографската система. 
Централно място за преодоляване на огра-
ниченията пред икономическото развитие, 
както и за стабилно икономическо развитие 
и повишаването на заетостта и доходите, а 
от там и за благоприятна промяна на демо-
графското поведение заема просветата в 
най-широкия смисъл на тази дума.
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Р 
азвитието на модерния менидж-
мънт на човешките ресурси увели-
чава обхвата на теорията и прак-

тиките, касаещи управлението на хората 
в трудовата дейност. Човешкият фактор 
придобива важна роля като основен ре-
сурс и му се отрежда заслужено мястото 
на важен фактор за развитие на организа-
цията, посредством координиране на по-
требностите и фундаменталните цели на 
глобалната стратегия на организацията.

Човешкият фактор, за разлика от мате-
риалните ресурси се оказва най-сложният 
от обектите на управление. Това е безспо-
рен факт, тъй като хората могат да вземат 
решения, да оценяват действия и имат су-
бективни интереси, а практиката доказва, 
че могат да реагират по различни начини на 
управленските въздействия. Това прави из-
граждането на системата за управление на 
човешките ресурси една от най-трудните за 
създаване системи в организациите.

Системата за управление на човеш-
ките ресурси е съвкупност от елементи, 
които си взаимодействат помежду си, 
като чрез съвкупност от техники, методи 
и начини на организация и управление на 

персонала се саздава устойчивост на еле-
ментите и баланс на взаимодействието 
между отделните елементи в рамките на 
действаща организационна структура на 
управление.

В практиката са познати различни мо-
дели за изграждане на системите за упра-
вление на човешките ресурси. Възпри-
емането на определен модел в конкретна 
организация зависи от найната организа-
ционна структура, в която са определени 
начините за разделение на труда и взаи-
моотношенията на подчиненост в йерархи-
ята между отделните функции и дейности.

Организацията на структурите за 
управление на човешките ресурси в рам-
ките на организационната структура тряб-
ва да са така разпределени, че да могат 
да подпомагат дейностите и функциите 
по управление на персонала, в рамките 
на възприетата система за управление на 
човешките ресурси, като всички дейности 
са насочени към постигане на глобалните 
цели на организацията.

Всяка организационна система, рес-
пективно и системата за управление на 
човешките ресурси е подложена на влия-
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ние на различни външни и вътрешни фак-
тори. Външните фактори трябва да се по-
знават и тяхното влияние да се изследва, 
а вътрешните фактори подлежат на упра-
вленско въздействие, за да се балансират 
процесите и дейностите и системата да 
функционира, осъществявайки основната 
си цел – реализиране на глобалната орга-
низационна стратегия. 

От гледна точка на мениджмънта, ос-
новни вътрешни фактори1, върху които 
може да се въздейства и от които зависят 
характера и органицазията на системата 
за управление на човешките ресурси са:

- обекти на системата за управление 
на човешки ресурси – рабонтици, работни 
групи и трудови колективи, спрямо които се 
осъществява управленско въздействие;

- субекти на системата за управле-
ние на човешки ресурси – функционален и 
линеен управленски персонал, който осъ-
ществявя ръководство и на практика реали-
зира функциите на кадровия мениджмънт; 

- цели на управление на човешки ре-
сурси – икономически, производствини, 
научно-технически и социални;

- функции за управление на човешки-
те ресурси – определени от възприетата 
система, като основни са планиране, на-
емане, обучение, развитие, мотивиране, 
оценяване, условия на труд, ефективно 
използване на работанта сила;

- структура на системата за упра-
вление на човешки ресурси – организация 
на управлението на отделните функции и 
организационна структура на службите по 
човешки ресурси в организацията.

Всеки от посочените фактори оказва 
въздействие при функционирането на сис-
темата за управление на човешките ресур-
си, като подпомага или противодейства в 
някаква степен на ефективността ù. Всеки 
от тези фактори има своята роля, но от глед-
на точка на управлението особена важност 
има изясняването на целите и групирането 
на дейностите във функциите на систематта 
за управление на човешки ресурси.

Когато се говори за цели на система-
та за управление на човешките ресурси, то 
трябва да се подчертае, че те са производ-
ни на общите организационни цели. Всяка 
организиция, независимо от характера на 
дейността си, от формата си на собстве-
ност и от големината си има икономиче-

ски, производствени, научнотехниче-
ски и социални цели.

Икономическите цели в бизнес ор-
ганизациите са свързани със стойностите 
на печалбата, а в обществените органи-
зации с ефактивно и ефикасно използва-
не не ограничените ресурси за достигане 
на обществени цели. 

Производствените цели са подчине-
ни на производство и реализация на про-
дукцията на бизнеса, а в обществените 
организации производство на достатъчно 
количество с максимално качество на об-
ществени стоки и услуги.

Научнотехническите цели са свър-
зани с осигуряване на необходимите 
съвременни технологии както за произ-
водство, така и за управление.

Социалните цели на организации-
те произтичат от това, че в тях работят 
хора, които трябва да са удовлетворени 
от труда си.

В зависимост от характера на дейност-
та, обема на производство, стратегическите 
задачи – целите на системите за управле-
ние на човешките ресурси могат да бъдат 
различни, но теорията и практиката опреде-
лят като основни цели на системата за 
управление на човешките ресурси: оси-
гуряване на организацията с персонал и 
ефективно използване на персонала. За 
да се постигнат тези основни цели се обръ-
ща особено внимание на  професионално 
и социално развитие на персонала. Като се 
има предвид специфичния характер на чо-
вешките ресурси, могат да се опишат основ-
ните цели на тяхното управление в икономи-
ческата и социалната сфера (табл. 1). 

 “Социалните цели на организациата 
могат да бадат разгледани от две гледни 
точки, а именно: от позицията на персона-
ла и позицията на управлението. От една 
страна целите на системата за управление 
на човешките ресурси определят конкрет-
ни потребности на персонала, които тряб-
ва да бъдат удовлетворени от мениджъри-
те. От друга страна, целите на системата 
за управление на човешните ресурси оп-
ределят характера и условията на трудо-
вата дейност, организирана от управля-
ващите. Важно условие за ефективността 
на системата за управление на човешките 
ресурси е да няма противоречие между 
целите от гледна точка на персонала и от 
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гледна точка на мениджмънта.”2

От позицията на работещите соци-
алните цели на организацията се предо-
пределят от степента на удовлетвореност 
на отделния човек при изпълнението на 
трудовите му функции. Различните видо-
ве цели, свързани с удовлетворяване на 
потребности при изпълнение на трудовите 
функции са представени на Фиг. 1. 

От гледна точка на мениджмънта со-
циалните цели на организациата са чис-
то икономически, подчинени на печалба 
и ефективност. Структурата на целите на 

управлението е посочена на Фиг. 2.
Когато анализираме двете групи цели 

(на човешките ресурси и на управление-
то) може да се види, че те принципно не си 
противоречат взаимно. Важно условие за 
постигане на основната икономическа цел 
на управлението е да бъдат удовлетворе-
ни социалните потребности на работещите. 
Противоречията възникват когато в процеса 
на управление, се вземат решения, при кои-
то достигането на икономическите цели е за 
сметка на работищите. Например – ограни-
чаване на допълнителни възнаграждения, 

В икономическата сфера В социалната сфера

Да се привлекат и подберат такива работници и 
служители, които ще направят възможно постигане на 
целите на организацията.

Да се осигури обичайният жизнен стандарт на 
работниците и служителите.

Да се осигури най-подходящата работна сила на 
най-приемливите за организацията цени.

Да се създадат приемливи за човека безопасни и 
здравословни условия за труд.

Да се създаде такава мотивационна среда, която 
ще ангажира работниците и служителите с избраната 
бизнес-стратегия и ще ги стимулира пълноценно да 
реализират своите възможности в трудовия процес.

Да се осигурят възможности за професионално-
квалификационно развитие и реализация в кариерата 
на работниците и служители.

Таблица 1

Основни цели на управлението на човешките ресурси

Източник: Шопов, Д., Атанасова, М., Управление на човешките ресурси, УИ Стопанство, София, 2012, с. 19

Източник: Кибанов, А. Я., Управление персоналом организации, ИНФРА-М, М., 2005, с. 137

Фиг. 1. Цели на системата за управление на човешките ресурси от гледна точка 
на работещите в организацията
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игнорироне на не добри условия на труд, 
създаване на среда на несигурност за ра-
ботещите, ограничаване на възможностите 
професионално развитие и израстване, не-
зачитане на приноса на работещите и т.н.

Съществуването на противоречия 
между целите в системата за управление 
на човешките ресурси провокира развите 
на конфликти между интересите на работе-
щите и интересите на собствениците/мени-
джърите/ акционерите. Конфликтите могат 
да създават не само затруднения при функ-
циониране на системата за управление на 
човешките ресурси, но могат и да пречат на 
работата в цялата организация. 

Когато социални цели на човешките 
ресурси и социални цели на мениджмънта 
не си противоречат взаимно – това създава 
стабилна основа за взаимодействие между 
персонала и мениджмънта за достигане на 
общите организационни цели. Кото имаме 
предвид, че основните цели на всяка орга-
низация са печалба за бизнеса и ефектив-
ност на разходваните ресурси в общест-
вения сектор основна задача при изграж-
дането на системата за управление на 
човешките ресурси е балансиране между 

целите на персонала и на мениджмънта, 
с ясно осъзната необходимост от стра-
на на управлението, че хората имат не 
само материални, но и социални потреб-
ности, които са също важни и баланса на 
целите при изграждане на системата за 
управление на човешките ресурси може 
да предостави на организацията възмож-
ност да извлече максимума от човешкия 
потенциал на всеки един от наетите.

Системата за управление на човеш-
ките ресурси е динамична се система. Тя 
трябва непрестанно да се развива. Това 
става чрез разработване и внедряване на 
програми за усъвършенстване на система-
та за стратегическо и оперативно управле-
ние на човешките ресурси, които са съо-
бразени и основните функции за управле-
ние и развитие на човешкия фактор.

Според Д. Шопов, М. Атанасова,  
К. Владимирова, Н. Стефанов, Д. Дими-
тров, А. Ангелов и други стратегическо-
то управление на човешките ресурси 
има следните основни функции:

1. Планиране на човешките ресурси, 
което обхваща:

- разработване на политика и стра-

Фиг. 2.  Цели на системата за управление на човешките 
ресурси от гледна точка на управлението

Източник: Кибанов, А. Я., Управление персоналом организации, ИНФРА-М, М., 2005, с. 138
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тегия по човешките ресурси, които да от-
говарят на пазарната и технологичната 
стратегии на организацията и да водят до 
тяхното реализиране;

- разработване на планове за осъ-
ществяване на стратегията.

2. Организиране – определяне на 
действия за реализиране на разработени-
те планове.

3. Ръководство – насочване и коор-
диниране на дейностите за постигане на 
организационните цели.

4. Контрол – наблюдение и проверка 
на функционирането на системата, като при 
необходимост се внасят корекции в дейнос-
тате, за да се достинат желаните резултати.

5. Мотивирене – дейности от страна 
на всеки ръководител, чрез които да под-
тикне подчинините си да постигат по-до-
бри резултати в работата си.

Основните направления от стратеги-
ческото управление на човешките ресурси 
се отразяват в стратегии. Разработването, 
внедряването и съгласуването на страте-
гиите по управление на човешките ресурси 
е сложен и трудоемък процес. Всяка оргта-
низация трябва да има основни стратегии 
като: стратегия по наемане и освобожда-
ване, стратегия за развитие на човешките 
ресурси, стратегия по заплащане на труда 
и допълнителни изгод, стратегия за взаи-
модействие с организациите, работниците 
и служителите, система за ефективно из-
ползване на работната сила и други.

За да се реализират стратегиите, ос-
новна роля имат специалистите по упра-
вление на човешките ресурси и линейните 
ръководители в организацията. Теяхната 
дейност, насочена към управлението на 
хората за постигане на средносрочните и 
краткосрочните цели е реализизация на 
оперативнато управление на човешките 
ресурси. То се осъществява чрез изпъл-
нението на различни дейности, групирани 
във функционални области. 

Има различни класификации на 
функциите на оперативното управление 
на човешките ресурси, като различните 
автори групират по различни начини дей-
ностите. Едно от най-широко застъпени-
те от българските автори  групиране на 
функции на оперативното управление 
на човешките ресурси е:3

- Анализ и проектиране на длъж-

ностите;
- Формиране на системата от човешки 

ресурси;
- Формиране на система за професио-

нална квалификация и кариера;
- Формиране на система за оценяване 

дейността на сътрудниците;
- Формиране на система за заплаща-

не на труда;
- Формиране на система за социално 

осигуряване и социални придобивки;
- Изграждане на система за безопас-

ност и охрана на труда;
- Уреждане на трудовите отношения.
Често в организациите функциите по 

управление на персонала на линейните 
ръководители се подценяват, като се от-
дава по-съществено значение на други 
функции като наемане, обучение, разви-
тие, които са приопитет на специалистите 
по персонала. Когато исакме да изградим 
работеща система за управление на чо-
вешките ресурси не трябва да пропускаме 
факта, че всички дейности и функции по 
управление на персонала са взаимооб-
вързани, изпълняват се от ръководители и 
системата трябва да се организира така, 
че да обхване както дейностите, така и 
функциите за управление на персонала, 
по начин, съответстващ на модела за упра-
вление в организацията, като се осигурят 
възможности за компрексно планиране и 
осигуряване на организацията с необхо-
димия по количество и качество персонал.

Тенденциите в развитието на светов-
ното стопанство налагат практики, в които 
разбиранията за управление на заетите не 
се свежда основно до администриране, а 
се развиват чрез целите и във функциите 
на системата за управление на човешките 
ресурси. Целите се явяват отправна точка 
при изграждане на функционалните области 
и отговорностите на изпълнителите на всич-
ки равнища при управлението на човешкия 
фактор. Подчертава се важната роля на пре-
ките ръководители за реализаране на орга-
низационнате стратегии по човешки ресурси.

Доколкото световните тенденции 
създават предпоставки за преосмисляне 
на прилаганите практики, се наблюдават 
промени в изграждането на системите и 
регулирането на процесите по управле-
ние на човешките ресурси в организаци-
ите от обществения сектор у нас. Факт е, 
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че пропуските в разбирането на целите и 
функциите на системата за управление на 
човешките ресурси, водят до някои прак-
тически проблеми, свързани с:

- яснота при съгласуване на социал-
ните целите на системата за управле-
ние на човешките ресурси – трябва да се 
обърне внимание на чисто целевото съгла-
суване между социалните цели на човеш-
ките ресурси и  икономическите цели на 
мениджмънта. Това означава, че ръково-
дителите от всички равнища на управле-
ние трябва да познават както целите на 
системата за управление на човешките ре-
сурси, така и обособените стратегически и 
оперативни организационни цели, за да 
могат с инструментите на управлението да 
създадат функциониращ механизъм, отго-
варящ на целите на системата за управле-
ние на човешките ресурси, чрез който ще 
се достигат организационните цели;

- разграничаване на целите на сис-
темта за управление на човешките ресур-
си от целите, формулирани от менидж-
мънта – това много често се оказва ключов 
проблем. Неразбирането и/или неправил-
ното интерпретиране на понятието “цели 
на системата за управление на човешките 
ресурси” оказва капан, в който се хващат 
всички, които смесват двете понятия. Цели-
те формулирани от ръководителите не са 
цели на самата система, а ръководителите 
трябва да познават и съгласуват целите на 
системата за управление на човешките ре-
сурси, като на тяхната основа формулират 
управленски цали – предопределящи жела-
ни крайни резултати. Когато този процес на 
съгласуване на целите не се спази – резул-
татът е ниска степен на неефективност при 
управление на хората в трудовата им дей-
ност и разпиляване на ресурси;

- разграничаване на функциите на 
управлението на стратегическо и на опе-
ративно равнище – уменията за разграни-

чаване на функциите и разпределение на 
дейностите във функциите както на стра-
тегическо, така и на оперативното равни-
ще, е в основата на изграждане на добре 
функционираща система за управление на 
човешките ресурси. Пропускането на някой 
функции (съзнътелно или не) води до огра-
ничаване на способностите на системата 
да функционира с оптимална ефективност;

- липса на методическа поддръжка 
за преките ръководители – недостатъчна 
подготовка и липсата на непрекъснато по-
вишаване на  квалификация в областта на 
управлението, респективно в управление на 
човешките ресурси, на носителите на упра-
вленски функции от оперативното равнище е 
сериозен проблем за всяка организация. Ли-
нейните ръководители са тези, които основ-
но управляват на хората. В своите области 
те са специалисти, но често не са обучени 
в мениджмънт на персовала и не получават 
необходимата консултантска и методическа 
поддръжка от структурите по управление на 
човешките ресурси при изпълнение на функ-
ции, за които нямат подготовка. 

Очертаните проблеми могат да наме-
рят решения чрез въвеждане на системно 
обучение по мениджмънт и мениджмънт 
на човешките ресурс. Профилирането на 
това обучението по управление на човеш-
ките ресурси за линейни ръководители 
трябва да е различно от обучението на 
стециалистите по човешки ресурси. 

Познаването на целите и функциите 
на системата за управление на човешките 
ресурси е предпоставка за изграждане на 
добре функционираща система за управле-
ние на човешките ресурси, балансирана 
мужду очакванията за удовлетвореност на 
работещите и изискванията на мениджмън-
та за достигане на стратегическите организа-
ционни цели при ефективно управление на 
ресурсите и оптимална производителност.

1 Ivanova-Shvets, L.N., Korsakova, A.A., Tarasova S.L., Upravleniye personalom (Uchebno-metodicheskiy kompleks), 
YEAOI, Moskva, 2008, s.50
2 Ivanova-Shvets, L.N., Korsakova, A.A., Tarasova S.L., Upravleniye personalom (Uchebno-metodicheskiy kompleks), 
YEAOI, Moskva, 2008, s.51
3 Vladimirova i kolektiv, Shopov i Atanasova, D. Dimitrov i druti avtori opredelyat posochenite deynosti kato funktsii na 
operativnoto upravlenie na choveshkite resursi.
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Д 
ържавата заема ключово място 
във вътрешнополитическите про-
цеси и в системата на междуна-

родните отношения. От ефективността на 
нейното управление зависят стабилността 
на обществото и защитата на правата на 
човека. Значимостта на националнaта си-
гурност и негативното влияние на редица 
външни и вътрешни фактори генерират по-
требност от изследвания, посветени на оп-
ита на държави в период на постонфликт-
но възстановяване на административните 
си структури и техните първи стъпки в ук-
репване на обществените отношения.

Възстановяването на страни след 
разрушителен конфликт често се провеж-
да на базата на нови споразумения със 
съществуваща администрация, била тя 
традиционна или държавна. Подходът в 
двата случая би следвало да е концепту-
ално различен. Тази базова разлика е на-

Принципи на трансформацията 
на публичната администрация 

на страни в период 
на постконфликтно възстановяване

Капитан II ранг д-р Станчо Димитров

Резюме: Съвременната държава изисква от администрацията повече професионализъм и 
ориентация към гражданите. Проблемът с трансформацията на публичната администрация 
на страни в период на постконфликтно възстановяване е твърде комплексен поради факта, 
че върху развитието на администрацията в такива условия влияят културни, етнически, 
религиозни и исторически наследени трудности и нерешени разногласия.
Ключови думи: администрация, принципи, трансформация, страни в период на 
постконфликтно възстановяване

Abstract: Modern state requires from its administration more than professionalism and openness 
toward the citizens. Public administration transformation of the counties in post conflict transition 
is quite complex and intricate because of the fact that the process is under the serious influence of 
religious, cultural, ethnic and historically inherited difficulties and unsolved disagreements.
Key words: Administration, principles, transformation, states in post conflict transition.

чалото на разбирането за демократична 
администрация и общоприети и наложени 
с поколения норми на обществения живот.

 Замяната на една политическа и ад-
министративна система с друга, е предиз-
викателство, пред което много страни се 
изправят в края на XX и началото на XXIв. 
В хода на изследването са направени ана-
лози с развитието на публичните админи-
страции на Ирак, Афганистан и Косово. 

Проблемът с трансформацията на 
публичната администрация на страни в 
период на постконфликтно възстановява-
не е твърде комплексен поради факта, че 
върху развитието на администрацията в 
такива условия влияят културни, етниче-
ски, религиозни, и исторически наследени 
трудности и нерешени разногласия.

Целта на трансформацията на пуб-
личната администрация на страна в пост-
конфлитен период е тя да се превърне в 
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демократична, модерна, способна да оси-
гурява сигурност на гражданите, с доста-
тъчен капацитет, за да подкрепи успешно 
икономическите реформи в страната.

Радикален подход –  
трансформация на публичната 

администрация в Косово

Независимостта на Косово се разглеж-
да като финален акт на 15-годишната бал-
канска трагедия, започнала в началото на 
90-те с войните между бившите югославски 
републики, разбивайки федерацията и оси-
гурявайки път на новосъздадени държави.

Дейтънското мирно споразумение от 
1995 г. е първата решителна стъпка към 
края на междуетническия конфликт в Бос-
на и Херцеговина, което налага между-
народни защитни правила, за да направи 
възможно мултиетническото съвместно 
съществуване в една държава.

В началото на операцията на UNMIK 
липсва ясна резолюция за статута на Косово. 
Усилията за установяване на демократични 
органи на публичната администрация започ-
ват веднага след края на военните действия 
през месец юни 1999 г. Процесът отразява 
предизвикателствата и дилемите, които сре-
ща Косово в след военното си развитие.

По-ранното прилагане на Споразуме-
нието от Дейтън в Босна, в началото е съпро-
водено с объркване и неефективна работа 
на органите на ООН и ангажираните аген-
ции. Този факт провокира планиращите опе-
рацията на UNMIK да създадат механизъм, 
който да доведе до добро сътрудничество 
и координиране на усилията между всички 
участващи агенции.1 Специалния Предста-
вител на генералния Секретар на ООН за Ко-
сово (SRSG)2 поема задачата да координира 
усилията между четирите агенции на ООН, 
действащи на територията на Косово. Всяка 
агенция поема отговорността за определен 
компонент от мисията. Задачите са разпре-
делени на четири основни стълба.

Стълб-1 - Хуманитарни аспекти на 
операцията.

Действията се ръководят от Комисията 
на ООН за бежанците. Съществува до 2000г. 
Новия Стълб - 1 е Сигурност и съдебна 
система. Действията се ръководят от ООН.

Стълб-2 – Правителство и адми-
нистрация.

Действията се ръководят от ООН.
Стълб-3 – Институции, избори и 

човешки права.
Действията се ръководят от OSCE 

(The Organization for Security and Co-
operation in Europe).

Стълб-4 – Реконструкция и въз-
становяване на икономиката.

Действията се ръководят от Европей-
ския съюз.

В направление „Публична админи-
страция”, органите на ООН незабавно съз-
дават пет регионални административни 
единици, които съвпадат със зоните на 
операция на петте бригади на KFOR. 

Установяването на ред и законност в 
Косово е предпоставка за нормалното съз-
даване и функциониране на органите на 
публичната администрация. Демократични-
те органи за управление се нуждаят от за-
конност и сигурност, за да предоставят въз-
можност на властта и гражданите да живеят 
и работят в условия на безопасност и физи-
ческа сигурност. Администрацията  функ-
ционира нормално, когато има възможност 
за сериозен и сигурен диалог между насе-
лението и представителите на държавната 
власт. В пълна степен се разчита на свобо-
дата на предвижване на населението и на 
наличието на политически свободи.

Полицейската Служба на Косово осъ-
ществява значителен прогрес в поддръжка 
на демократичните органи на публичната 
администрация.3 Допуска се, че Службата 
е значително ефективна, поради начина 
на подбор на кадрите и факта, че е балан-
сирана в етническо и полово отношение.

Икономическото развитие е същест-
вен компонент в демократизирането на 
органите на публичната администрация. 
Нормално функциониращата икономика 
предоставя възможност на населението 
за трудова заетост, което от своя страна 
предоставя възможност на държавата да 
събира данъци и такси, с което да поддър-
жа дейността на администрацията и дър-
жавните институции. Както икономическо-
то развитие може да предостави условия 
за продължително развитие на демокра-
тичните институции, така една ефективна 
и демократична администрация предста-
влява стимул за развитието на бизнеса.

Една от основните цели на трансфор-
мацията на структурите на публичната 
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администрация в Косово е „интеграция-
та на всички общности в демократичните 
структури на Косово”4. По тази причина 
реформата се оказва от ключова важност 
за налагане на мир, сигурност и стабил-
ност в страната.

Умерен подход – 
трансформацията на публичната 

администрация в Ирак

Бързия колапс на правителството на 
Саддам, поставя Коалицията в позиция 
бързо да създаде и приложи политики за 
временно управление на Ирак. През ме-
сец април 2003г. е обявен план за провеж-
дане на среща с иракските лидери с цел 
да се дискутира бъдещото политическо 
развитие на страната. Дистанцирането на 
сунитите от действията на коалиционните 
сили, представлява сериозен проблем. 
При предния режим те са заемали клю-
чови позиции в администрацията на стра-
ната и въоръжените сили и правят всичко 
възможно да върнат старото статукво.5

През месец май 2003г., „Офисът за 
възстановяване и хуманитарна помощ”, 
който функционира в Ирак е заменен от 
„Коалиционна временна власт”. Тя се ръко-
води от Временен администратор, Л. Паул 
Бремер и има по-широки правомощия от 
Офиса. Коалиционна временна власт има 
една основна задача да създаде нови, де-
мократични институции, на всички нива на 
държавното управление в Ирак.

За постигане на своето предназна-
чение, Коалиционната временна власт 
насочва своите усилия в четири „Прин-
ципни области”:

l Сигурност – установяване на ред 
и сигурност в страната.

l Държавно управление – подпома-
гане на прехода към открито и демократич-
но управление и създаване на органи на 
публичната администрация.

l Икономика – подпомагане, създа-
ването на условия за стабилен икономиче-
ски растеж.

l Обществени услуги – възстано-
вяването на предоставянето на общест-
вени услуги на населението до прием-
лив стандарт.

През цялото си функциониране Коали-
ционната временна власт, с различна интен-

зивност, насочва своите усилия за постигане 
на резултати в тези основни области. Двой-
ната ù роля да управлява оперативно стра-
ната и да реализира политики за възстано-
вяването на самостоятелно опериращи 
административни институции, затрудняват 
неимоверно съгласуването на усилията.

Основните цели в икономическата по-
литика, водена от Коалиционната временна 
власт са създаването на институциите, необ-
ходими за функционирането на пазарна ико-
номика и на условия за стабилно икономи-
ческо развитие. Като това се разглежда като 
предпоставка за доброто функциониране на 
публичната администрация на страната.

Всички действия на Временната власт 
са ръководени от идеята за полагане на 
основите на демократично управление на 
страната. Съществуват трудности за реали-
зирането на тези идеи, поради факта, че тя 
функционира като елемент на окупацион-
ните власти, с доста ограничено участие на 
гражданите на Ирак

Скоро след края на военната част от 
операцията, за изграждане на органи на 
публичната администрация се пристъп-
ва към използване на традиционни форми 
за избор. Коалиционната временна власт 
и служителите на международните орга-
низации осъзнават, че множество предиз-
викателства могат да доведат до колапс в 
работата на структурите на публичната ад-
министрация, ако те не са наставлявани по 
подходящ начин. След оттеглянето на Вре-
менната власт, множество агенции и меж-
дународни организации продължават да 
функционират в страната и да подпомагат 
дейността на административните органи.

Революционен подход – 
трансформация на публичната 
администрация на Афганистан

В състоянието, в което се намира 
Афганистан, публичната администрация 
е ключов механизъм за постигане на ста-
билно държавно управление и социално 
осигурено общество.

Конституцията на страната поставя 
редица изисквания пред администраци-
ята, характерни за демократичния свят. 
Това се явява добро начало за реформи-
рането на административната система и 
нейното превръщане във функциониращ 
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механизъм за предоставяне на обществе-
ни услуги на населението и за регулиране 
на процесите в страната. 

В резултат от процеса на стабилизация 
от 2008 г. в страната се прилага Национал-
на стратегия за развитие (НСР). По своята 
същност това е пет годишен план за иконо-
мическо и социално развитие. Основните 
цели, които се планира да бъдат постигнати 
са разделение условно на три сектора:

l Сигурност – постигане на стабил-
ност на територията на цял Афганистан, 
укрепване на силите на реда и подобря-
ване на индивидуалната сигурност на 
всички граждани.

l Държавно управление, закон-
ност и граждански права – утвържда-
ване на демократичните процеси и инсти-
туции, спазване на човешките права на 
гражданите, подобряване предоставянето 
на обществени услуги.

l Икономическо и социално разви-
тие - осигуряване на условия за стабилно 
развитие на частния сектор, подобряване 
на условията за живот на гражданите.

Сигурността и стабилността са необхо-
димо условие за икономическото развитие 
и борбата с бедността. Хаосът в страната, 
наличието на „административни структу-
ри в сянка”, насилието и продължаващите 
опити от страна на различни групировки за 
дестабилизиране на страната допринасят за 
затрудненото трансформиране на админи-
страцията на страната. Успешното продъл-
жаване на процесите за стабилизиране на 
страната биха осигурили стабилна основа 
за подобряване на механизмите за функцио-
ниране на публичната администрация. Нор-
мално функциониращата административна 
система би послужила за база за икономиче-
ско развитие, което от своя страна би довело 
до социален просперитет на населението.

Примерни принципи на политика 
за трансформация на публичната 

администрация на страни 
в период на постконфликтно 

възстановяване

След направения анализ на политики 
за трансформация на публичната адми-
нистрация на страни в период на посткон-
фликтно възстановяване може да се пред-
ложат следните основни принципи:

- Усилията на реформата да бъдат на-
сочени във всички стратегически сектори – 
сигурност, спазване на законите, икономи-
ка и публична администрация.

- Следвайки идеята, че не може да 
се реализират успешни политики в секто-
ра „ЗАКОННОСТ” без да се предприемат 
адекватни стъпки в сектора „СИГУРНОСТ”, 
следва, че първо е нужно да се реализи-
рат реформи в публичната администра-
ция, които да повлияят положително на 
сигурността в страната.

- Разработване на механизми за при-
вличане на млади, мотивирани и квалифи-
цирани кадри за работа в администрация-
та на изпълнителната власт.

- За детайлно планиране и адаптира-
не на вече прилагани подходи за реформа 
на публичната администрация може да се 
използва опита на експерти в областта.

Изграждане на административната 
система е общественозначим проблем, 
който засяга всички хора, а не обслужва 
самоцелно политическата власт или кон-
кретна политическа партия. Възстановя-
ване на страни в постконфликтен преход 
има потребност от комбиниран икономи-
чески, политически и административен 
подход. Икономиката е главна обществена 
сфера, която генерира ресурси и създава 
социална база, както за външна и вътреш-
на политика, така и за реформи във всяка 
сфера на обществения живот. За функцио-
нирането на икономиката и за просперите-
та на обществото е нужно публичната ад-
министрация да функционира по открит и 
демократичен начин.

Идентифицираните принципи на по-
литика за трансформация на публичната 
администрация на страни в преход е под-
ходяща основа за задълбочен анализ на 
възможностите в това направление.
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Роля на правителствената 
пресслужба за осъществяване 

на стратегическата комуникация 
при кризи 

Доцент д-р Мила Серафимова

Резюме:  Статията разглежда ролята на правителствената пресслужба за осъществяване 
на ефективни стратегически комуникации. Координацията между отделните министерства, 
агенции и местната власт в сферата на връзките с обществеността е проучена като ключов 
фактор за успеха в кризисни ситуации.
Ключови думи: обществено мнение, правителство, стратегически комуникации, пъблик 
рилейшънс (ПР), базирана на ефектите комуникация, доверие, криза

Abstract: The articles examine the role of the government press office for conducting effective 
strategic communications. The coordination between the different ministries, agencies and local 
authorities is explored as a key factor for success during crisis situations.
Key words: рublic opinion, government, strategic communications, public relations, effect based 
communication, credibility, crisis

Правителство и медии

Мнението на хората е основата на на-
шето управление, затова главната цел е 
опазването на това право; ако е оставено 
на мен да реша дали да имаме правител-
ство без вестници или да имаме вестници 
без правителство, няма да се поколебая 
нито за миг да избера последното, казва 
Джеферсън1, обобщавайки вижданията на 
основателите на американската нация.

Той обяснява тази гледна точка с 
дълбоко заложеното в американците съм-
нение към правителството. Ако амери-
канците демонстрират скептицизъм към 
институциите, то българското общество е 
изцяло завладяно от него, като далеч не 
само ПР-ите на държавната администра-
ция и местната власт са отговорни за на-
личието му. Наивистичните обяснения, че 
турското робство е генерирало за вечни 
времена недоверие и омраза към власт-
та също не обясняват тази деструктивна 

нагласа на българина, проявявана еже-
дневно. Още по-малко научно обосновани 
изглеждат твърденията, че просто нацио-
налният характер е такъв и че българинът 
не спазва законите и правилата поради ня-
каква своя генетична обусловеност.

Необходимост от ПР 
на държавните институции

Социологическите проучвания, про-
ведени през февруари 2016 от „Екзакта“ 
и „Алфа Рисърч“ показват тенденция 
към понижаване на доверието в държав-
ните институции, което достига критич-
ния минимум.

Национално представително изслед-
ване на „Екзакта Рисърч Груп”2 , проведено 
в периода 16-24 февруари, 2016 г., в 90 на-
селени места в цялата страна и приключи-
ло в последната седмица на месец февру-
ари, регистрира спад на общественото до-
верие към основни държавни институции.
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Най-много е пострадал публичният 
образ на прокуратурата и на съда. По-
настоящем прокуратурата и съда са одо-
брявани от по 7%, а одобрението към глав-
ния прокурор възлиза на 14%. 

Неодобрението към прокуратурата 
за последните пет месеца нараства с 
13%, а към съда с 12%.

През февруари, 2016 г. полицията е 
одобрявана от 32% от българите, а арми-
ята – от 28%. 

За последните пет месеца армията 
губи 9% от одобрението за работата си, 
а полицията – 8%. 

Най-често работата на армията е 
критикувана от мъже, от хора на възраст 
между 50 и 59 години, от бедни хора и от 
жители на малките градове. 

Критични към работата на полицията 
са най-често бедни хора, хората на сред-
на възраст и жители на малките градове. 
През последните пет месеца с близо 9% 
се свива одобрението на българите към 
парламента. 

През февруари 2016 г. българското 
Народно събрание е одобрявано от 13% 
от населението, а неодобрението му 
възлиза на 77%. 

Критични оценки за работата на парла-
мента дават и 62% от избирателите на ПП 
ГЕРБ. С 6 пункта се покачва и неодобрение-
то за работата на председателя на Народно-
то събрание.

Същност на институционалния ПР

„В държавното управление, както и в 
други организационни структури, ПР е една 
легитимна управленска функция, която по-
мага на агенциите, отделите и други общест-
вени единици да отговарят на гражданите, в 
името на които са създадени да работят“3.

Същността на институционалния ПР е 
свързана с необходимостта всяко едно де-
мократично правителство да се отчита за 
дейностите си пред гражданите, а ефектив-
ната правителствена администрация изис-
ква активно гражданско участие и подкрепа.

Институционален ПР 
и управление при кризи

 Основен принцип на кризисната ко-
муникация е максимална прозрачност с 

минимум забавяне. Осъществяването му 
изисква координация на всички нива и 
между всички засегнати структури по от-
ношение на контактите с медиите.

 Правителствената пресслужба трябва 
да осъществява тази координация в името 
на ефективни стратегически комуникации 
по време на криза.

Ефективни стратегически
комуникации на правителствената 

пресслужба

 За да бъде ефективна стратегиче-
ската комуникация на правителствената 
пресслужба, е необходимо осъществя-
ването на продължителна и устойчива 
комуникация. Изисква се постоянство и 
недопускане разпространението на про-
тиворечива информация. Повторението с 
изменения е важен елемент на убеждава-
щата комуникация.

 Комуникация има, когато е устано-
вен климат на доверие. Той може да бъде 
създаден не само чрез думите, но и чрез 
действията на институцията и трябва да 
отразява нейното сериозно желание да 
служи на публиките. Целевите аудитории 
трябва да имат доверие в източника и ви-
сока оценка за неговата компетентност.

 Използването на всички комуника-
ционни канали, които достигат до нашите 
публики, е основно изискване за постигане 
на успех при осъществяването на стратеги-
чески комуникации на ниво правителство.

 Превеждането на сложната и специа-
лизирана терминология в ясни и прости 
теми и стереотипи, превръщането на екс-
пертното говорене в разбираемо, е ключа 
към успеха на институционалната публич-
на комуникация. Посланието трябва да 
бъде просто, а думите да означават едно и 
също и за източника, и за получателя. 

 Комуникацията трябва да бъде коор-
динирана на всички нива и между всички 
„гласове“ на организацията.

Тези основни правила на публичната 
комуникация е лесно да бъдат формули-
рани, те се подразбират и звучат логично, 
но осъществяването им от всички минис-
терства, изпълнителни агенции и структу-
ри на местната власт изисква високо сте-
пен на организация и политики, които да 
бъдат следвани от всички участници в ко-
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муникационния процес. Пресслужбата на 
Министерски съвет е като диригент, който 
ръководи оркестъра и осигурява хармо-
ничното изпълнение на множеството ин-
формационни дейности.

 Всъщност точно това е и образът, кой-
то използваме, за да опишем какво пред-
ставляват ефективните стратегически 
комуникации. Многообразието от инфор-
мационни дейности трябва да бъде умело 
оркестрирано, за да има силен ефект.

 Базирана на ефектите
 комуникация

 Базираната на ефектите комуникация 
(Effect Based Communication - EBC) e форма 
на стратегически връзки с обществеността, 
които прилагат етичен подход за постигане 
на цели; тя представлява етично комуни-
кационно поведение, целящо постигане на 
желани ефекти чрез дългосрочен подход, 
насочен към промяна на знания, нагласи и 
поведение на определени групи в съответ-
ствие с предварително определени цели 4 .

 Стратегическите публични комуника-
ции се основават на виждането, че нашите 
възприятия и вярвания всъщност са реал-
ността. Следователно създавайки възпри-
ятия и вярвания, ние създаваме реалнос-
тта и в този смисъл може да дефинираме 
стратегическите публични комуникации 
като мениджмънт на възприятията.

 Главната роля за осъществяване на 
стратегически комуникации при кризи и 
конфликти на национално ниво принадле-
жи на правителствената пресслужба. Тази 
роля придобива още по-значими измере-
ния при кризи и конфликти. До незабавен 
провал води липсата на организирани 
предварителни общи срещи и връзка меж-
ду ведомствата. Липсата или недоброто 
планиране води до конкуренция между от-
делните министерства, както и между тях 
и местната власт в неконкурентни прояви 
и намалява ефекта на всяка една от тях. 

 Нежеланието на пресслужбите на 
министерствата да спазват принципа те да 
поемат отговорността и задължението да 
обявяват грешките и проблемите, а прави-
телствената пресслужба да съобщава ви-
наги добрите новини, в ситуация на криза 
се превръща в безкрайно прехвърляне на 
отговорността от едно ведомство на друго. 

Което в крайна сметка води до не само до 
неефективна комуникация, но и до криза 
на доверието в правителството. 

 Неспазването на друг основен прин-
цип - да бъде информиран ръководителят 
на правителствената пресслужба от ръко-
водителите на пресслужбите на отделните 
министерства и агенции за предстоящите 
им събития и посланията, които ще комуни-
кират, в ситуация на криза води до инфор-
мационен хаос и каскада от нови кризи. 

 Едно популярно определение на стра-
тегическите комуникации гласи, че те озна-
чават не коренна промяна в принципите на 
публичната комуникация, а основно повече 
координация и измерване на ефектите5.

 На национално ниво координацията, 
особено в ситуации на криза, изисква уме-
ло управление на информационния поток 
и поставя множество въпроси:

1. Съществува ли координация вътре 
в самите ведомства между структурата по 
връзки с обществеността и другите дирек-
ции и отдели?

2. Изготвя ли се общ комуникационен 
план от правителствената пресслужба на 
онези събития във всички ресори, които 
биха могли да се превърнат във водеща 
новина. Подобен план би трябвало да 
включва и кои от тези новини от кого ще 
бъдат съобщавани, както и да се изяснят 
предварително всички евентуални кон-
фликтни въпроси, при това на възможно 
най-ранния етап.

3. Често общият комуникационен 
план на различните министерства не е 
достатъчен. Техните пресотдели и служби 
за връзки с обществеността също трябва 
да са в максимална координация. Когато 
едновременно са насрочени две прескон-
ференции или двама министри се явяват 
по едно и също време в две различни те-
левизии, ефектът от комуникационните 
дейности намалява.

4. Доколко посланието е координи-
рано? Ако то се излъчва координирано от 
няколко пресслужби, то неговият ефект е 
далеч по-силен.

5. Дублирането на усилията в сфе-
рата на стратегическите комуникации 
създават съмнения за административния 
капацитет на управлението и пораждат 
въпроси относно ефективната организа-
ция във ведомствата.
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 Много експерти по връзки с общест-
веността, работещи за коалиционни пра-
вителства се оплакват, че подобна коор-
динация в този случай е невъзможна, тъй 
като представляват различни политиче-
ски сили. Но точно коалиционните прави-
телства изискват още по-висока степен 
на координация от тази на еднопартийно 
представените кабинети, което означава 

и по-висока степен на професионали-
зъм. А осъществяването на съгласувани 
и ефективни стратегически комуникации 
на правителството в случаи на криза е 
истинско предизвикателство в рамките 
на изискванията за разпространение на 
навременна и актуална информация, по-
ставени от съвременната динамична ин-
формационна среда.

1 Tomas Jefferson, The Papers of Thomas Jefferson, Barbara B. Oberg, ed., Princeton, 2008, p. 545. [5]
2 Natsionalno predstavitelno prouchvane na „Ekzakta Risarch Grup”, provedeno v perioda 16-24 fevruari, 2016 g., v 
90 naseleni mesta v tsyalata strana. 
3 Katlip, S., Sentar, Al., Bruum, Gl. Efektiven Pablik Rileyshans.-S., 1999 g., str. 486
4 NATO Strategic Communications Familiarization Course, NATO Allied Command of Transformation, Sept.2013, 
Sofia, Bulgaria
5 NATO Strategic Communications Flag Officers Course, NATO Allied Command of Transformation, Oct.2015, Sofia, 
Bulgaria
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Резюме: Основната теза в доклада е, че за обучението в професионално направление  
9.1. „Национална сигурност“ от област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, НВУ  
„В. Левски” подхожда изключително отговорно, съобразявайки се със законовите  изисквания, 
обществените нагласи и динамиката в промяната на образователната среда в тази област. 
Доброто познаване на  развитието на конкурентната среда, съобразяването на  реалните 
позиции на конкурентите и действителните възможности на Университета като  устойчиво 
развиваща се академична и научна общност с авторитет и признание в образователната 
среда, нашият стремеж е да постигнем призови места в Рейтинговата система на висшите 
училища в България.
Ключови думи: наука, образование, сигурност, отбрана

Abstract: The main thesis in the report that for education in professional sense 9.1 National 
security from higher education domain9. Security and Defence the approach of the National 
Military University “V. Levski” is very serious and responsible, take into consideration with all law 
requirements, society adjustments and dynamic of the educational environment also. Step on the 
good knowledge for development of rivalry environment, the reality and possibilities of the National 
Military University we strive for front lines achievement in the rating system of the higher schools 
in Bulgaria.
Key words: science, education, security, defence

Н 
ВУ „В.Левски” гр. Велико Търново, 
в съответствие със съвременните 
тенденции в развитието на наука-

та в областта на националната сигурност, 
се опитва да разширява обучението в 
професионално направление - 9.1. „На-

За да оставиш диря,
 трябва да се движиш  

по неутъпкан път...

ционална сигурност”, от област на висше-
то образование -9.„Сигурност и отбрана”, 
като адекватно позиционира своите про-
грами в изключително динамично проме-
нящата се конкурентна образователна 
среда в обучението за сигурност.
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Формулираните цели, задачи и мо-
тиви, на основата на които Университетът 
надгражда образователната си политика в 
областта на професионално направление 
9.1. „Национална сигурност” са насочени 
към потребностите на обществото ни от си-
гурност в национален и регионален мащаб.

Създаденият информационен ма-
сив в Университета позволява да бъде 
направен обективен и реалистичен срав-
нителен анализ на съдържанието на об-
разователния процес по сродни образо-
вателно-квалификационни степени във 
водещи, съгласно Рейтингова система 
на висшите училища в България в про-
фесионалното направление висши учи-
лища в страната.1 Отчитатат се моделите 
и постиженията на наши и чуждестранни 
висши училища с образователна и научна 
дейност в сферата на сигурността и в съ-
ответствие с изискванията на европейски-
те стандарти за обучение-Лисабонската 
стратегия и Европа-2020.2

Европейският съвет за образование 
постави три основни цели на образование-
то в полза на гражданите на ЕС и съюза като 
цяло, които трябва да бъдат достигнати:

- повишаване на качеството и ефек-
тивността на системите за образование и 
обучение в ЕС; 

- осигуряване на достъп на всички 
граждани на ЕС до образование и обучение; 

- отваряне на образователната към 
другите световни системи. 

Набелязани са 13 специфични цели за 
различните видове и нива на образование 
(в образователни институции, в допълни-
телни квалификационни форми и в придо-
бит опит3), които да превърнат обучението 
през целия живот в реалност. Най-общо, 
според тези цели, образователните сис-
теми трябва да се усъвършенстват в раз-
личните си елементи: обучението на пре-
подавателите; основни умения; използва-
не на ИКТ в обучението; ефективност на 
инвестициите в образованието; езиково 
обучение; професионално ориентиране 
и продължаващо обучение; гъвкавост на 
системите, които да позволяват достъп на 
всички европейци до образование, мобил-
ност, гражданско образование и др. 

В НВУ „В.Левски” непрекъснато се об-
новява информацията за разкриването на 
нови, сходни и близки като професионална 

насоченост специалности в други универ-
ситети и висши училища. Сравняват и се 
анализират учебните им планове, което ни 
позволява да открием уникалния профил 
на предлаганите от нас широкопрофилни 
интердисциплинарни специалности в про-
фесионалното направление.

Университетът има изградена визия за 
развитие на обучението в професионално 
направление 9.1. „Национална сигурност”, 
проверена чрез анализ и оценка на дина-
миката в изискванията на образователната 
среда за сигурност и бъдещото развитие на 
конкурентната среда. Реална основа за раз-
ширяване на обучението в професионално-
то направление са не само нарастващата 
обществената потребност от знание и под-
готвени кадри за сферата на сигурността, 
но и резултатите от дългогодишно, адекват-
но и мащабно проучване на потребителския 
интерес на потенциални обучаеми. 

Акредитация от НАОА за обучение в 
професионално направление - 9.1. „Нацио-
нална сигурност”, от област на висшето 
образование -9.„Сигурност и отбрана” са 
получили 11 ВУЗ. Високите акредитацион-
ни оценки-средна стойност-9,14 показва 
високото ниво на амбиции на сродните 
ВУЗ в професионалното направление, 
подплатено с мотивиран академичен със-
тав, много добре образовани и амбици-
озни обучаеми и отлична организация за 
провеждане на качествен учебен процес и 
научни изследвания.

Обучението е позиционирано в 2 Ака-
демии (АМВР и Военна академия „Г.С.Ра-
ковски” и 5 университета (Нов българ-
ски университет; Национален военен 
университет „В.Левски”; Варненски 
свободен университет „Черноризец 
Храбър”; УНИБИТ и Шуменски универ-
ситет „К. Преславски”. С положително 
оценен проект за срок от три години за-
почна от 2015г. и обучението по ПН. 9. 1. 
„Национална сигурност” в още 4 универ-
ситета- ЮЗУ „Нефит Рилски”; Русенски 
университет „А. Кънчев”; ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий” и ВУСИ –гр. Пловдив:

- за обучение в ОКС „бакалавър” 
са акредитирани 22 специалности- (обу-
чението е в 25) чрез редовна, задочна и 
дистанционна форма на обучение;

- за обучение в ОКС „магистър” са 
акредитирани 35 специалности- (обу-



283

чението е в 42) чрез редовна, задочна и 
дистанционна форма на обучение;

- за обучение в ОНС „доктор” са ак-
редитирани 13 докторски програми.

В изпълнение на ПМС- № 125 / 
24.06.2002 г., за утвърждаване на Класи-
фикатор на областите на висше образо-
вание и професионалните направления 
в тях, беше определена нова област на 
висше образование -9. „Сигурност и от-
брана” с две професионални направления 
в нея- П.Н. 9.1. „Национална сигурност” 
и П.Н.9.2. „Военно дело”.

Следвайки инерцията в дотогаваш-
ната си дейност за движение с минимални 
промени, голяма част от ВУЗ акредитираха 
обучението по новата област „Сигурност и 
отбрана” в професионалните направления 
от области на висше образование, за които 
имаха подготвен към момента академичен 
състав( най-често в П.Н.-3.7.„Администра-
ция и управление” и П.Н.-3.8. „Икономика” 
от област на висше образование-3.„Соци-
ални, стопански и правни науки”). 

За този разнопосочен процес спо-
собстваше и разделението на акредитаци-
ята на двете професионални направления 
в две различни постоянни комисии на НАОА 
-П.Н.-9.1. „Национална сигурност” в „Посто-
янна комисия по социални и правни науки и 
национална сигурност”, а П.Н.-9.2. „Военно 
дело” в „Постоянна комисия по технически 
науки и военно дело”. Извеждането на акре-
дитираните професионални направления 
на област от висшето образование „Сигур-
ност и отбрана” от другите области на ви-
сше образование протече с променлив ус-
пех за около 13 години, като вече от 2015г. 
може да се разчита на коректността и взис-
канието на новосъздадената „Постоянна 
комисия по социални и правни науки, 
сигурност и отбрана”, която отговаря за 
следните области на висше образование: 
3. Социални, стопански и правни науки 
и 9. Сигурност и отбрана.

Постановление на МС №162/2001г. оп-
редели „диференцирани нормативи” за 
издръжка на обучението на един студент по 
професионалните направления и съглас-
но него за “Организация и управление на 
тактическите подразделения от родовете 
и специалните войски” той е 4950 лв., а за 
“Организация и управление на оператив-
но-тактическите формирования от видове-

те, родовете и специалните войски”-6700 
лв., докато за П.Н.”Икономика” и „Управле-
ние” е само - 634 лв. (т.е. съотношение-1/10).

Този „базов норматив” беше проме-
нен с ПМС-№ 238/07.09.2004г. и диферен-
цираните нормативи за издръжка на обуче-
нието за един студент по професионални 
направления стават следните: П.Н. „Ико-
номика”, „Администрация и управление” 
- базовият норматив за издръжка на обуче-
нието за един студент, умножен по коефи-
циент 1,00; “Национална сигурност” - ба-
зовият норматив за издръжка на обучение-
то за един студент, умножен по коефициент 
7,81 и “Военно дело” - базовият норматив 
за издръжка на обучението за един студент, 
умножен по коефициент 10,57. 

Базовият норматив за издръжка на обу-
чението за един студент в държавните ви-
сши училища се определя ежегодно с поста-
новлението за изпълнение на държавния 
бюджет за съответната година въз основа на 
общия размер на средствата за издръжка на 
обучението в държавните висши училища и 
броя на студентите и докторантите.

Тази разлика в базовия норматив вече 
в съотношение (1/7,8) изключи лоялността 
и коректността, предизвиквайки масовото 
разкриване на специалности във ВУЗ(някои 
дори доста екзотични като наименования) 
в бакалавърските и магистърски степени, 
като за целта не толкова многобройния ака-
демичен състав в сферата на сигурността 
започна своето роене, размножаване „чрез 
пъпкуване” и денонощно пътуване до но-
воразкритите дестинации за обучение в 
сферата на сигурността. За най-голямо съ-
жаление, въпреки че в основната си част 
това бяха преподаватели занимавали се с 
политически науки, в новото им амплоа, ко-
личествените натрупвания не доведоха до 
положителни качествени изменения.

Академичният състав започна „са-
моопределяне” на своите научни компе-
тентности, в едно саморазвиващо се от 
компетенции професионално направле-
ние стремящо се към себедоказване на 
своя интердисциплинарен характер. При-
близително един и същи малоброен АС от 
ведомствените ВУЗ в разширяващата се 
сфера на сигурността, без да се съобразя-
ва с изискванията на Етичния кодекс (Ко-
декс на честа), с едни и същи материали 
(монографии, студии, учебници и пособия 



284

участваше в акредитационните процеду-
ри на n.(n-1) новоизгряващи ВУЗ. И доста 
често изпадаха в конфузни ситуации при 
участие в научни форуми, не можейки или 
нежелаейки да оповестят от името, на кой 
(или кои) ВУЗ участват, за да не се обидят 
многобройните им работодатели. 

Позовававайки се на ЗВО-чл.10.3.(б) 
на сайта на МОН единствено Регистърът 
на академичния състав на висшите учили-
ща е „само за служебно ползване”?! Кому 
ли е необходима и удобна тази секретност 
и защо Министерството на образованието 
и науката крие на колко места едновре-
менно се трудят тези „научни стахановци” 
и как ли с едни и същи материали по ед-
накви или сходни учебни дисциплини в 
различни специалности лобират и мотиви-
рат чрез морал своите обучаеми да бъдат 
достойни представители на поредния за 
тях ВУЗ? 

Въпреки ПМС № 202/10.10.2010г. за 
приемане на Правилник за прилагане на За-
кона за развитието на академичния състав 
в Република България, където в Преходни 
и заключителни разпоредби е записано: § 
3. Класификацията на специалностите 
на научните работници в Република Бъл-
гария, утвърдена със Заповед № 114-111 на 
министъра на науката и висшето образо-
вание и председателя на Висшата атеста-
ционна комисия от 1990 г. (oбн., ДВ, бр. 34 от 
1990 г.; изм. и доп., бр. 37 от 1994 г. и бр. 81 
от 1995 г.), не се прилага след изтичане-
то на срока по § 8, ал. 1 (31 март 2011 г.) 
от преходните и заключителните разпоред-
би oт Закона за развитието на академичния 
състав в Република България, продължи са-
моразширяването на научната компетент-
ност прикрито зад широкото поле на НС-
05.02.24.- „Организация и управление извън 
материалната сфера (по отрасли)”. 

Липсата на научни и наличието на на-
укообразни критерии за знанието в сигур-
ността, позволи на академичен състав с ми-
нимални научни, преподавателски и педаго-
гически качества да определя и дава „тон за 
песен” чрез своята експертиза от „поръчков” 
анализ основно на журналистически мате-
риали от средствата за масова информация.

Лошото е, че надявайки се времето 
да регулира и тези „процеси,” позволихме 
превръщането на Алма матер в търговско 
дружество, забравили, че всъщност обра-

зованието е храм и национална ценност 
от сакрален порядък. На мода излезе „ше-
стващата посредственост”, по сполучли-
вият израз на Милош Форман във филма 
„Амадеус“... и още по-лошото е, че не се 
вижда светлина в тунела.

Наука, в най-общ смисъл, означава 
система от обективно знание. В по-тесен 
смисъл, това е знанието за възприемания 
свят, добито чрез емпирични научни методи 
и основано на наблюдаеми явления, което 
може да бъде , както потвърдено, така и от-
хвърлено. Мисията на науката е да про-
правя разумния път на практиката.

Ефектът на всяко или на почти всяко 
научно знание се проявява преди всичко 
в това, че то служи като предпоставка за 
откриване на друго научно знание. Имен-
но по този начин съвкупността от знания 
се превръща в система, всеки елемент от 
която в някаква степен е резултат от пред-
шестващия и в някаква степен предпос-
тавка за следващия. 

Бидейки непризнати от официалната 
наука, много псевдоучени обичат да се срав-
няват с Галилео Галилей, който е преслед-
ван заради неговата научна теория, проти-
воречаща на тогавашните представи. Това 
им придава известен ореол на „на новата 
вълна от борци със закостенялата официал-
на наука“ и „герои след прехода”посфактум.

В общ енциклопедичен план знанието 
се определя като система от съждения с 
принципна и единна организация, основа-
на на обективни закономерности.

Научният метод е систематичен на-
чин за придобиване на знания. Той се ос-
новава на наблюдения, измервания, пред-
положения, експерименти и верификация. 
Последователното прилагане на научния 
метод различава науката от лъженауката 
и други форми за придобиване на знания. 
Разграничението между наука и лъжена-
ука е общофилософски въпрос, известен 
ни като проблем за демаркацията

Лъженаука или псевдонаука (от гр. 
ψευδής – лъжлив, неверен, и наука) е вид 
твърдение, дейност, метод, практика или 
теория, които твърдят, че са научни, и на 
пръв поглед дори може да изглеждат таки-
ва, но на които липсват някои от характер-
ните за науката изисквания: не използват 
научния метод; не могат да представят раз-
умни и достоверни доказателства; не отго-
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варят на елементарни научни критерии.
Отказът от научен дебат и самопро-

възгласяването за единствено прави и 
праведни в знанията, но не различаващи 
аритметиката от висшата математика, поз-
волиха защитите на дисертационни трудо-
ве дори върху темите за ефективността в 
сигурността без нито една формула. Из-
дания на ниво „самиздат” от ведомствени-
те издателски комплекси на ВУЗ само на 
послушните, принудиха непокорни автори 
да заплащат за дързостта на научното си 
знание чрез независими издания за печат 
на монографии и дори учебници.

Стремежът към разширяване полето на 
научното знание в сферата на сигурността 
беше заменен със стремеж преди всичко 
за финансова реализация на поръчани ре-
зултати довели до уникална девалвация- 
„Образованието се превърна не в ценност, 
а в житейска потребност с единствена цел 
- личностно себеустройване и кариеризъм 
при липсата на базисните знания, изиску-
еми за съответното образование”.

Разбира се, съществуват епистемоло-
гични разногласия по отношение на науч-
ния метод и използваните критерии за раз-
граничаване на науката от псевдонауката 
и по принцип за намиране на обективен и 
надежден начин за класифицирането им, но 
най-общо казано, псевдонауката се характе-
ризира с неяснота, непълнота, изопачаване 
или преувеличаване на ефектите и обикно-
вено с липса на развитие на теорията и не-
желание за експериментална проверка. 

Характерните отличителни черти на 
псевдонаучната теория са: 

– игнориране или изкривяване на 
факти, известни на автора на теоретична-
та разработка, но противоречащи на него-
вите постановки;

– отказване от опити да се сверят тео-
ретичните изследвания и изчисления с ре-
зултатите от изследванията при наличие на 
такава възможност, замяна на проверките с 
позоваване на „авторитетни в областта на 
сигурността институции”; „интуицията на 
самоопределилия се или самопроизвел се 
експерт в областта на сигурността и отбра-
ната”; „здравия разум” или нечие „партийно-
политическо авторитетно мнение”; 

– използване в основата на теорията 
на недостоверни данни (т.е. непотвърде-
ни данни от поредица независими експе-

рименти или изследователи). 
Псевдонауката игнорира най-важни-

те елементи на научния метод – експери-
менталната проверка и поправянето на 
грешките. Отсъствието на тази отрица-
телна обратна връзка лишава псевдона-
уката от връзка c обекта на изследване и 
я превръща в неуправляем процес, силно 
подложен на натрупване на грешки, част 
от които могат да бъдат и злоумишлени. 
„Степента на налудничавост” на теорията 
или нейното непризнаване все още не са 
достатъчен признак за нейната новост и 
научност, въпреки, че доста псевдоучени 
са склонни да апелират за това. Те обаче 
забравят, че научните знания в сектора за 
сигурност и отбрана не бива да се отна-
сят към онова, което поначало не е наука 
и е свързано с други аспекти на живота, 
например религия, спорт, театър, фолк-
лор или психотерапия.

В професионалното направление 
бяха създадени условия за експресно на-
учно израстване обслужващо администра-
тивния модел на йерархично управление, 
непочиващо на елементарната научна 
логика за последователност и етапност. 
Оформилите се „научни школи” в отделни 
ВУЗ успешно приложиха в своята дейност 
с младите учени от професионалното на-
правление „Национална сигурност” ,„гру-
дково- ямковия” способ дал в една друга 
и позната им до болка епоха великолепни 
резултати при отглеждането на... картофи. 
Знанието за сигурност и управленската 
власт се разминаваха непрекъснато зара-
ди пренебрежение и незаинтересованост, 
а може би най-вече заради невъзможност-
та да се срещнат на едно и също интелек-
туално ниво, независимо от разпределе-
ните минали или предстоящи финанси.

Научният живот, чрез почти затворе-
ни ведомствени научни конференции и 
сесии (НВУ е едно добро изключение) , 
не позволи на научната мисъл да приеме 
идеята на „Съюза на учените в България”, 
(единственият за сега неклонирал се от 
ведомствени интереси съюз), да обеди-
ни чрез секция „Сигурност и отбрана” в 
едно –наука (изследвания), образование 
(преподаване) и практика (експертиза) в 
в триединството на знанието с общ фун-
дамент- иновациите.

Повече от десет години бяха необхо-
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дими на екипите на МОН, за да бъде на-
правен първият опит за управляемост на 
този процес на общо преподаване за си-
гурността, чрез въвеждане резултатите от 
Рейтинговата система на ВУЗ в България, 
съгласно прието ПМС-№ 328/30.11.2015г. В 
него е посочено: „За определяне на сред-
ствата от държавния бюджет за издръжка 
на обучението държавните висши училища 
се класират по всяко професионално на-
правление въз основа на комплексна оцен-
ка за качеството на обучението и съответ-
ствието му с потребностите на пазара на 
труда. Комплексната оценката се формира 
въз основа на индикатори със съответна 
тежест, и стойностите, определени по ме-
тодологията на Рейтинговата система на 
висшите училища в Република България. 
Средствата от държавния бюджет за из-
дръжка на обучението в държавните висши 
училища, изчислени по реда на Постано-
вление № 162 на Министерския съвет от 
2001 г. за определяне на диференцирани 
нормативи за издръжка на обучението за 
един студент по професионални направ-
ления се умножават по коефициент (Kij) за 
всяко професионално направление, опре-
делен по методика за определяне на кое-
фициент на висше училище по професио-
нално направление.”

На сайта на МОН, обаче в изпълнение 
на това постановление имаме следните 
данни за П.Н.-9.1. „Национална сигурност”- 
Kij- УНИБИТ- 1,00; ШУ- 0,80; ЮЗУ-0,80!4 

Какво става с останалите университети, 
неизпълнили в срок изискванията на ПМС? 
Ще има ли търсене на отговорност чрез 
финансирането от държавния бюджет или 
те ще си получат необезпокоявани 80% от 
своя бюджет за 2016г.? Срещу опитите за 
намиране на лесно решение имаме едно 
напомняне- „таксите за обучение съобра-
зени с ограниченията, установени в зако-
на за висшето образование – не може да 
надвишават 2/3 от диференцираните 
нормативи за издръжка на обучението”.5

 Но ако някой смята, че упражнени-
ята за доказване в МОН на това „кой е по, 
по-най”-образованието или науката, не е 
познал, защото сме се превърнали в май-
стори да водим яростна борба с пробле-
мите, които сами си създаваме. С „Правил-
ник за наблюдение и оценка на научноиз-
следователската дейност, осъществявана 

от висшите училища и научните организа-
ции, както и на дейността на Фонд „Научни 
изследвания“, обн. Д.В. бр.72/18.09.2015г. е 
обявен „Списък на научните области и на-
учните направления” съдържащ 6 научни 
области с 49 научни направления, без те 
да имат каквато и да е връзка с 9 области 
на висшето образование с неговите 52 
професионалните направления!?

 Явно образованието и науката в МОН 
се намират на различни етажи и комуни-
кацията между тях е противоестествена. И 
разбира се отново от този „научен списък” 
е отпаднала науката за сигурност- резул-
тат на недоглеждане, неразбиране, уми-
съл или изключване от конкуренцията при 
разпределение на едни бъдещи пари за 
научно-изследователска дейност!

 Едно възможно решение за изли-
зане от ситуацията „люто да се любим и 
мразим” в сферата на сигурността заради 
партийни, ведомствени и финансови ин-
тереси е да създадеме горещ резерв от 
млади учени, които да бъдат носител на 
развиващо се научно знание за сигурност, 
неподвластно на лобита, ведомства и „ус-
пешни практики”. Но те трябва да получат 
своя шанс, да ни кажат без страх какво ми-
слят за нас и нивото, което сме създали за 
тяхното обучение, защото ведомствените 
ВУЗ сме „свои сред чужди и за съжаление 
чужди сред своите ведомства”.

НВУ „В.Левски” е инициатор и го-
тов да бъде домакин за организиране 
и провеждане на първата Национална 
студентска и докторантска конфе-
ренция в област на висше образование 
„Сигурност и отбрана”. 

 Разнообразието от базови спе-
циалности в бакалавърската и тяхното 
надграждане в магистърската степен в 
П.Н.-9.1. „Национална сигурност” показ-
ва базирането на един широк спектър от 
професионално насочени специалности, 
позволяващи успешна професионална 
реализация и кариерно развитие на обу-
чаемите чрез изградени способности и 
компетентности в една остро конкурентна 
образователна среда. Предвидена е ино-
вативност в обучението, постигната чрез 
гъвкава структура на учебните планове и 
приложението на съвременни информа-
ционни технологии и интерактивни форми. 
Докторските програми в професионално-
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то направление реализират изискването 
за иновативен учебен процес свързващ в 
едно трите степени на висшето образова-
ние и позволяват създаването на „горещ 
резерв” от научни кадри за процеса на обу-
чение и научни изследвания. Акредитация 
за обучение в трите степени (ОКС-„бака-
лавър” и „магистър” и ОНС „доктор”) в об-
ластта на професионално направление 
„Национална сигурност” са получили и 
извършват АМВР, НБУ, УНИБИТ, Варнен-
ски свободен университет „Черноризец 
Храбър“ и Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Наименованията на всички специал-
ностите в професионално направление 9.1. 
„Национална сигурност” показва ясно, че те 
се фокусират основно върху подготовка на 
кадри за сектор сигурност, разбиран в не-
говото предназначение да защитава суве-
ренитета, вътрешния ред и териториялната 
цялост с нейните активи и с прилежащото ù 
население в рамките на националната дър-
жава.6 Придобили такава квалификация, 
тези специалисти идентифицират и реша-
ват проблеми в контекста на: 

- стандартната вътрешнонационална 
девиация от конституционно установения 
обществен ред (завършилите- „Противо-
действие на престъпността и опазване на 
обществения ред”; „Регионална и общин-
ска сигурност”; „Гражданска и корпоратив-
на сигурност”; „Административна и органи-
зационна сигурност”; „Противодействие на 
престъпността и тероризма”; „Регионална 
сигурност и противодействие на престъп-
ността”);

- стандартната външнонационална 
девиация от договорения международен 
ред и съюзнически задължения (завърши-
лите- „Национална и международна сигур-
ност; “Стратегическо ръководство на си-
гурността и отбраната”; „Защита на нацио-
налната сигурност”; „Военнополитически 
проблеми на сигурността”; „Управление на 
риска при регионални кризи и конфликти”; 
„Гранична полиция”);

- готовност за реакция при внезапни 
събития с мащабни трагични последици за 
националната държава като природни бед-
ствия, производствени аварии, терористич-
ни атаки (завършилите- „Защита на населе-
нието от бедствия, аварии и катастрофи”; 
„Гражданска и корпоративна сигурност”; 

„Защита на населението и инфраструкту-
рата на държавата при кризисни ситуации”; 
„Пожарна и аварийна безопасност” “Упра-
вление при извънредни ситуации и защита 
на населението” ). 

Приемаме като fair play7 и жест на за-
служено признание от ръководството на 
Русенски университет „А. Кънчев” по-
соченото, че „единствената от разгледани-
те програми, която чрез наименованието 
си надхвърля рамките на националната 
държава, е гражданската специалност „На-
ционална и регионална сигурност” на 
Национален военен университет „Васил 
Левски“, Велико Търново. Тя е изключение-
то, което доказва наличието на потребност 
от нов подход към преподаването и към из-
следванията в областта на сигурността.”8.

Съгласно оповестените резултати 
за 2015г. от Рейтингова система на ви-
сшите училища в България за ПН-9.1. 
„Национална сигурност”по шесте групи 
показатели-( Учебен процес; Научни из-
следвания; Учебна среда; Социално-би-
тови и административни услуги; Прес-
тиж; Реализация и връзка с пазара на 
труда), НВУ „В.Левски” заема 4-то мяс-
то, след Академия на МВР – София; Воен-
на академия „Г.С. Раковски“ – София и Нов 
български университет – София -фиг. 1.

Добавени са за първи път фактори, 
отчитащи регионалната значимост на 
университетите. Това принуди универ-
ситетите да позиционират обучението по 
професионалните си направления според 
регионалния пазар на „услугата” образо-
вание, разчитайки на точното познаване и 
вярното прогнозиране на бъдещи свободни 
ниши. Пример за „добра практика” в това 
направление е откриването на обучение-
то чрез проект в Русенския университет с 
акцент върху разширяващите се проблеми 
на трансграничната сигурност и обучение 
чрез интегриран проект от три университе-
та (от България, Румъния и Унгария).

Обрат в предпочитанията на студен-
тите през 2015 г., показва, че за първи път 
от години насам се вижда спад на приема 
в направленията „Икономика“ и „Админи-
страция“, като за сметка на това се увели-
чават желаещите да следват „Информа-
тика и компютърни науки“. 

Разместването на популярните спе-
циалности е добра новина на фона на 
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бума на кадри в професионални области 
със слаба реализация и пренаситен пазар 
на труда. За съжаление регионалната зна-
чимост на НВУ „В.Левски”, определена от 
желанието на завършилите студенти да се 
реализират в града и областта е изключи-
телно ниска-3,64/100.

Тази година се забелязва леко подо-
брение по отношение на връзката висше 
образование - пазар на труда, но то не е 
достатъчно, за да промени общата карти-
на. Забелязва се тенденция за рационали-
зиране на избора на кандидат-студентите 
- намалява броя на тези, които влизат в 
най-масовите специалности и се увели-
чават тези в направленията с дефицит. В 
същото време съвсем плахи са опитите за 
обучение по специалности от П.Н.-9.1. „На-
ционална сигурност” на чужд език (ВСУ).

Продължава обаче негативната тен-
денция завършилите да не работят на по-
зиция, която изисква висше образование. 
През последните години този дял устой-

чиво е около 50-те процента, като тази го-
дина е 53%. Това важи и за най-масовите 
специалности - две трети от завърши-
лите икономика и администрация и 
управление работят на позиция, коя-
то не изисква висше образование. 

Ниската стойност на индикатора за 
оценка дейността на администрацията и 
за качеството на социалните и админи-
стративните услуги е едно предизвика-
телство в бъдещата дейност на НВУ”В.
Левски” за промяна на щатните разписа-
ния, длъжностните характеристики и раз-
криване на длъжности позволяващи реа-
лизация на завършилите обучението си в 
П.Н.-9.1. „Национална сигурност”.

Всеки четвърти завършил висшист 
пък не се осигурява в страната, което 
може да означава, че или е емигрирал, или 
е икономически неактивен или е в преход 
между образование и работа.

Броят кандидат-студенти намалява и 
ще продължи да намалява, което принуди 

Фиг. 1.
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много висши училища да започнат да взи-
мат управленски решения, базирани на 
информацията в рейтинга. Финансиране 
според качеството ще има и по отношение 
на научните изследвания, както и на реги-
оналната значимост на университета.

Българската система за сигурност 
днес преживява динамичен процес на 
трансформация и набираща скорост гло-
бализация. Тя спешно се нуждае от под-
крепата на висше образование, което 
може да осигури подходящо обучение и 
релевантни на него научни изследвания. 

Работи се в условия на икономическа 
криза, несигурност, непрекъснато увели-
чаващ се демографски срив и динамично 
променяща се среда за сигурност. Това 
налага адаптация към условия, които из-
искват мобилност и сериозни усилия, бър-
за и адекватна реакция на предизвикател-
ствата, но преди всичко- критична и само-
критична оценка към минали постижения.

През следващите четири години 
държавата ще осигурява само 80% от 
бюджета на университетите, при което 
бюджетът за 2016 г. е „предупредите-
лен”! Постановление №328/30.11.2015 
на Министерския съвет, регламентира 
методиката за ежегодно определяне 
на средствата от държавния бюджет по 
професионални направления въз осно-
ва на комплексна оценка за качеството 
на обучението и съответствието му c по-
требностите на пазара на труда. Субси-
дията ще се определя като издръжката 
се умножава по комплексната оценка от 
интервала 0,8 – 1,2.

В съответствие със „Стратегията за 
развитие на висшето образование в Репу-
блика България за периода 2014–2020” се 
отчита, че акредитираните по предложе-
ние на висшите училища нови за тях про-
фесионални направления и специалности 
често са неефективни и дублират подоб-
ни и съществуващи от десетилетия в други 
висши училища, без да е налице недостиг 
на пазара на труда.

Съгласно информацията от регистри-
те на МОН към 23.03.2016г. в П.Н. -9.1.”На-
ционална сигурност” се обучават 6786 
студенти, при което дела на обучаващи-
те се в частни ВУЗ е 42.97%.9

Среден успех на приетите след сред-
но образование в П.Н. -9.1.”Национална 

сигурност” е мн. добър-4.82, което пред-
ставлява много добра база за качествен 
учебен процес.

Среден брой студенти във ВУЗ ( без 
тези в проект) по П.Н.- 9.1.”Национална си-
гурност” е 763! Значително над тази стой-
ност ( 3 пъти) е Варненски свободен уни-
верситет „Черноризец Храбър“, което пре-
връща университета заедно с ВВМУ „Н.Й. 
Вапцаров” в едно средище на науката за 
сигурността не само за Черноморския реги-
он. Изнесеното обучение от университета 
във филиал в гр. Смолян нагледно показва 
бъдещето на успеха на „добрите практики” 
за приближаване на образованието до хо-
рата в различните (отдалечени) региони. 

На другият полюс е Шуменският 
университет „Епископ Константин Пре-
славски“. Но и в двата университета 
обучението придобива и „бутиков” вид 
(например за ШУ по специалността „Сис-
теми за сигурност - Управление на кризи 
и реагиране при бедствия” за магистри 
има само 3 обучаеми, докато за ВСУ по 
специалността „Подготовка на силите и 
средствата за действия в условията на 
неконвенционални кризи” за магистри, 
обучаемите са 2). За НВУ „В.Левски” та-
кива специалности за магистри са „На-
ционална и регионална сигурност - Ме-
ниджмънт в мироопазващи операции” с 
3 обучаеми и „Защита на критичната ин-
фраструктура” с 2 обучаеми!

В редовна форма на обучение се 
обучават- 2516 студенти (37%), в задоч-
на форма-4082 студенти и в дистан-
ционна форма за сега в три ВУЗ- 188 (3%) 
- (ВА-155, УНИБИТ-31 и НВУ-2- за магистри 
по специалността „Административна и 
информационна сигурност”). Добре орга-
низираната задочната форма за обучение 
в П.Н.- 9.1.”Национална сигурност” е пред-
почетена от 60% от обучаемите. Вече се 
стартира все по-успешно и дистанционна-
та форма, като една перспективна форма 
за модерно и качествено обучение. 

НВУ „В.Левски” единствен измеж-
ду ВУЗ в професионално направление 
9.1.”Национална сигурност” участва с ус-
пех в международната мобилност по про-
грамата за обмен на преподаватели, сту-
денти и докторанти „Еразъм +”.

Съотношението докторанти/студенти 
- 1,87/100, убедително показва причината 
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за ниските резултати на ПН в индикато-
рите от група „Научни изследвания”, като 
цяло за всички ВУЗ! Групата от индикато-
ри „Научни изследвания” се оказва с най-
ниска относителна стойност ( всички ВУЗ 
имат под 21 единици при 100 възможни и 
средно 55 за останалите пет групи), при 
което в 9 (за НВУ в 12) от общо 19 индика-
тора няма посочени данни! 

Сравнението по многофакторната 
класация (80 индикатора в 6 групи) де-
тайлно описва профила на НВУ „В.Левски”:

- Учебен процес - 6-то място - 
52.35;

- Научни изследвания – 7-мо мяс-
то- 16,76;

- Учебна среда- 4-то място- 51,36;
- Социално-битови и администра-

тивни услуги- 3-то място- 46,41;
- Престиж- 3-то място- 47,80;
- Реализация и връзка с пазара на 

труда- 4-то място- 46,90.
Стойностите на отделните групи показа-

тели за НВУ”В.Левски” са показани на фиг. 2

Неизвестността на извършваните 
научни изследвания и публикуването на 
резултати, които да бъдат цитирани не е 
следствие на излишна скромност на ака-
демичния състав, а основно се дължи на 
липсата от ведомствено финансиране и 
затрудненията в представянето и публи-
куването на научни резултати, които биха 
издържали на конкуренцията в професио-
налното направление. 

Откритостта, възможността за вери-
фикация на научните достижения, подо-
бряване на условията за участие и публи-
куване, и познаването на най-съвремен-
ните достижения в професионалното на-
правление представляват неизползваните 
резерви пред ръководствата на ВУЗ за из-
веждането им от „зоната на здрача”, които 
изискват съответни стратегии за работа и 
дългосрочна реализация. 

НВУ предлага едно възможно и рабо-
тещо решение – издаването на списание 
„Сигурност и отбрана” на книжен носител 
и в електронен вариант от едноименната 

Фиг. 2.
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секция на Съюза на българските учени на 
български и английски език, което да над-
скочи неуспешните и нескопосани ведом-
ствени опити за презентиране на научните 
достижения в сферата на сигурността чрез 
издателски комплекси забравили вече до-
брите си времена като техника, състав и 
възможности.

Определено, освен на доказано ви-
сокия си престиж в П.Н. - 9.1.”Национална 
сигурност” за успешното си бъдеще НВУ 
„В.Левски” ще трябва да подобри с бързи 
темпове резултатите си по всички инди-
катори на многофакторната класация на 
Рейтингова система на висшите учи-
лища в България, което е едно предиз-
викателство пред всички ни. 

За реализирането на тази стратегия в 
Университета имаме най-важното – подхо-
дящата среда, представляваща общност 
на академичния състав и нашите съмиш-
леници – курсантите, студентите, докто-
рантите, служителите и завършилите до 
сега своето обучение, т.е. среда на осъз-
ната взаимосвързаност между всички ни. 
Тя е среда, която е наситена с носители на 
добър опит, в която всеки се учи от всеки 
и всички учим заедно, защото и „стените 
помагат”, когато механизмите за управле-
ние на тази среда могат да се моделират, 
контролират, регулират и насърчават.

Приемствеността в управлението, ут-
върждаване и надграждане на постигна-
тото и устойчивото развитие показват , че 
военният университет „В.Левски” може да 
променя своите цели, но не и ценностите 
заложени в подготовката и обучението на 
неговите възпитаници. Защото „Стратеги-

ята за развитие на висшето образование 
в Република България за периода 2014–
2020” със силата на императив изисква 
от всички ВУЗ интегриране на компетент-
ностния подход в образователната дей-
ност и непрекъснато използване на гъв-
кави критерии за оценяване степените на 
формиране и развитие на професионал-
ни и лични компетентности у обучавани и 
обучаващи. 

Необходима е непрекъсна работа в 
Университета по акредитацията, рейтинга 
и по комплексната оценка за качеството на 
обучението и съответствието му с потреб-
ностите на заявителя и пазара на труда. Тя 
е свързана с реализиране на конкурентни 
иновации, които да се основават на инфор-
миране за развитието на конкурентната сре-
да, познаване на реалните позиции на кон-
курентите и действителните възможности 
на Университета като устойчиво развиваща 
се академична и научна общност с автори-
тет и признание в образователната среда. 

Всичко това е възможно само при 
изграждане на взаимоотношения и меха-
низми на управление на средата за обуче-
ние в П.Н. - 9.1.”Национална сигурност” от 
област на висше образование -9. „Сигурност 
и отбрана” , основаващи се на общата воля, 
толерантността, зачитане на взаимния ин-
терес и уважението между ВУЗ заели се с 
изграждането на знаещо и можещо младо 
поколение в сферата на сигурността. 

Да си спомним навреме дълбоката поу-
ка на почтения наш „самотник“ и небесен за-
крилник на България (Свети Иван Рилски), че: 
„причина за изчезване на всяко държавно 
устройство е безгрижието в развалата”.

1 Reytingova sistema na visshite uchilishta v Balgaria- http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
2 Kakva e razlikata mezhdu „Evropa 2020“ i predhozhdashtata ya Lisabonska strategiya?- http://ec.europa.eu/
europe2020/services/faqs/index_bg.htm 
3 na angliyski ezik se upotrebyavat saotvetno ponyatiyata: formal, non-formal, informal education.
4 „Spisak na koefitsientite izchisleni po metodikata na PMS № 328/30.11.2015 g. za darzhavnite visshi uchilishta po 
PN za uchebnata 2015/2016 godina”
5 Zakon za vissheto obrazovanie
6 Dots. d-r Mimi Kornazheva. Prinos kam diskusiyata za sigurnostta kato politicheski problem i kato predmet na 
izsledvane i obuchenie- Spisanie Diplomatsiya-2015g. elektronno izdanie
7 Fearpley-  igra po pravilata- http://rechnik.info/fair+play
8 Doklad samootsenka za razkrivane obuchenie v P.N. 9.1. „Natsionalna sigurnost” na Rusenski universitet „A. 
Kanchev”
9 Spravki za broya na studentite vav visshite uchilishta- https://www2.mon.bg/AdminUReg/html/reports.asp



292

Многомерно скалиране
на резултатите 

от авиопсихологичното изследване 
при подбора на кандидат-курсантите

Доцент д-р Румяна Карева 
Цветанка Величкова 

Жулиета Танева

Резюме: Докладът представя резултатите от многомерно скалиране на данни от 
авиопсихологичното изследване при подбора на кандидат-курсантите. На анализ са 
подложени данните от батерията тестове, изследващи когнитивни оперативни способности, 
които са съществена част от процедурата при подбора на кандидатите за военна 
специализация „летец-пилот“.
Ключови думи: многомерно скалиране, авиопсихологично изследване, подбор, кандидат-
курсанти

Multidimensional Scaling of the Test Results of Candidate-Pilots 
in Psychological Selection (2010 – 2013)

Abstract: The development represents multidimensional scaling of the results of part of the 
psychological test battery used in the selection of candidate-pilots for the Bulgarian Air Force, and 
outlines one of the leading psychological aspects of selection – cognitive operating abilities. 
This assessment is a significant part of the psychological selection of candidates for specialized 
education, as pilots in the Bulgarian Air Force at the Aviation Faculty of “Vasil Levski” National 
Military University.
Key words: multidimensional scaling, psychological selection, cognitive operating abilities, 
candidates-pilots for the Bulgarian Air Force

А 
виопсихологичното изследване 
на кандидат-курсантите за во-
енна специализация „летец-пи-

лот” е неразделна част от кандидаткур-
сантската кампания. Провежда се в На-
учноприложния център по военномеди-
цинска експертиза, авиационна и морска 
медицина (НПЦВМЕАММ) – ВМА, София. 
Извършва се в отделението по авиацион-
на и обща психология към НПЦВМЕАММ 
по утвърдена методика1 от комисия, оп-

ределяна ежегодно със заповед на на-
чалника на ВМА. 

Съществена част от изследването 
на кандидат-курсантите представлява 
батерията тестове, изследващи техни 
когнитивни оперативни способности. 
Установено е, че високите резултати от 
този тип тестове са надежден предиктор 
за успешното усвояване на специфични-
те професионални знания и формиране-
то на професионални навици.
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През последните години лаборато-
рията разполага с компютърни тестове 
Vienna Test System (VTS) на австрийската 
психологична лаборатория „Д-р Шуфрид”2. 
Заедно с тези тестове се прилагат и ком-
пютърният тест-симулация „Вихрен-2”, 
разработен за нуждите на лабораторията 
по авиационна психология, както и апара-
турни и бланкови тестове. Формираната 
батерия тестове се прилага от няколко го-
дини, което позволява да се извърши ста-
тистически анализ и да се обоснове целе-
съобразността на процедурата.

Методика на изследването

Предмет на изследването: батерията 
тестове за изследване на когнитивни опера-
тивни способности на кандидат-курсантите 
за военна специализация „летец-пилот”.

Обект на изследването: данните от 
изследване на когнитивни оперативни спо-
собности на кандидат-курсантите за воен-
на специализация „летец-пилот”.

Цел: да се обоснове чрез статистиче-
ски анализ целесъобразността на проце-
дурата по извършването на психологичен 
подбор на кандидат-курсантите за военна 
специализация „летец-пилот”.

Задачи:
Да се извърши статистически анализ 

на данните от изследванията на когнитив-
ните оперативни способности на канди-
дат-курсантите с батерията тестове.

Да се интерпретират получените ре-
зултати и на тази основа да се оформят из-
води и предложения относно процедурата 
по авиопсихологичния подбор.

Работна хипотеза: Очаква се прило-
женото многомерно скалиране да регис-
трира значителни различия между използ-
ваните тестове за когнитивни оперативни 
способности. 

Хипотезата се основава на резулта-
тите от предварително извършения коре-
лационен анализ на данните, който показ-
ва от липса на статистически значими до 
слаби статистически значими корелации.

Извадка: данните от авиопсихологич-
ното изследване на кандидат-курсантите 
за периода 2010 – 2013 г.

Описание на психологичните мето-
ди за изследване на когнитивни опера-
тивни способности.

Компютърни тестове от батерията 
на VTS:

MTA (Mechanical/ Technical 
Comprehension) – разбиране и решаване 
на механични/ технически проблеми. Тес-
тът съдържа 16 задачи (разделени в две 
части с по 8 задачи). Всяка задача в пър-
вата част изисква от изследваното лице да 
разгледа 4 механизма и да определи кой 
от тях не работи така, както е посочено в 
образеца. Във втората част на теста из-
искването е да се посочи този механизъм, 
чиято работа съответства на образеца.

2HAND – изследва координацията 
между зрителното възприятие и двига-
телната реакция на ръцете и координаци-
ята между лявата и дясната ръка. Зада-
чата е да се премине по очертан маршрут, 
като движещият се обект се управлява с 
джойстик (лявата ръка извършва движе-
ния със съответния джойстик „ляво – дяс-
но”, дясната ръка – „напред – назад”). Из-
пълнява се 10 пъти.

Компютърен тест-симулация „Ви-
хрен-2”. Тестът се решава чрез едновре-
менно изпълнение на 4 подтеста:

NAGT, прости аритметични действия – 
събиране и изваждане до 10, като действи-
ето се определя от цвета на фона, на който 
се появява стимулният материал.

COMPASS, определяне на дадена по-
сока на компас – „вярно – невярно”.

SENT, откриване и регистриране на 
звуков сигнал по зададен критерий.

TRACK, управляване на движещ се 
обект (самолет) през препятствия към дви-
жеща се мишена. Управлението се извърш-
ва с джойстик.

Времето за работа е 30 минути. За-
дачите постепенно се усложняват. Тестът 
поставя изследваното лице в комплексна 
проблемна ситуация.

Апаратурни тестове:
Тремометрия – тестът се състои в 

проследяването с метален писец на марш-
рут, чиито очертания са изрязани върху 
металната работна повърхност на апара-
та. Регистрират се опити с водещата ръка.

Пиорковски – откриване на светли-
нен сигнал и регистрирането му чрез нати-
скане в бърз темп на съответстващ бутон.

Бланков тест „Маршрути”. Стимул-
ният материал представлява начертан на 
бланка маршрут, който се показва за 1 ми-
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нута. От изследваното лице се изисква от-
ново за 1 минута да повтори очертанията на 
маршрута върху аналогична бланка с опор-
ни точки. Тестът съдържа три задачи.

Метод на изследването:  
многомерно скалиране 

на данните 
от авиопсихологичните 

изследвания
 

Методът „многомерно скалиране” е 
предпочетен заради неговото основно 
предимство – възможността за наглед-
но сравняване на анализираните обек-
ти. Ако две точки на изображението са 
отдалечени една от друга, то между съ-
ответните обекти има разлика. Близост-
та (припокриването) на точките показва 
сходство (тъждественост) на обектите. 
Този метод е подходящ за анализ на да-
нните от авиопсихологичното изследване 
на кандидат-курсантите от гледната точка 
на поставената цел – обосноваване на це-
лесъобразността на процедурата. В даде-
ния случай за целесъобразна може да се 

счита такава батерия тестове, която реги-
стрира различни аспекти на изследваните 
когнитивни оперативни способности. За 
нецелесъобразна може да се счита проце-
дура, в която тестовете изследват едни и 
същи способности многократно.

Резултати 

Резултатите от изследването на ког-
нитивни оперативни способности са под-
ложени на статистическия анализ с про-
грамата SPSS (Version 17). Фигура 1 съ-
държа резултатите от многомерното ска-
лиране на резултатите от всички скали на 
приложените тестове (ALSCAL). Използ-
ван е евклидов модел, който преобразува 
многомерния модел в двуизмерен.

В таблица 1 са представени стойности-
те на стимулите в координатната система.

Фигура 2 показва линейния вид на мо-
дела в двуизмерното пространство.

Фигура 3 показва диаграмата на раз-
сейването.

Изчислената стойност за S-stress = 
0,01801. Коефициентът RSQ = 0,99897. 

Фиг. 1. Резултати от многомерно скалиране с евклидов модел
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Обсъждане

Резултатите от анализа показват, че 
между приложените тестове за изследва-
не на когнитивни оперативни способности 
има значителни разлики (графика 1). Всяка 
скала е информативна за даден квартил 
от плоскостта, което ясно се вижда също 
така от линейното представяне на резул-
татите (графика 2) и от диаграмата на раз-
сейването (графика 3).

Стойността на S-stress е получена 
чрез три итерации, а ниската стойност 
(0,01801) характеризира минимално откло-
нение от резултата, точно съответстващ 
на матрицата на различията.

Стойността на RSQ характеризира 
частта на дисперсията в матрицата на раз-
личията, обусловена от дадения модел. 
Високата стойност на коефициента RSQ 
(0,99897) е доказателство за качеството 
на модела.

Изводи и предложения

Получените резултати потвърждават 
работната хипотеза. Приложеното многомер-
но скалиране регистрира значителни разли-
чия между използваните тестове за измерва-
не на когнитивни оперативни способности.

Батерията се състои от тестове, които 
изследват различни аспекти на когнитив-
ните оперативни способности на канди-
дат-курсантите. Резултатите дават осно-
вание да се приеме, че изследването с нея 
е целесъобразно.

Ако се предприема разширяване на из-
следването чрез включване на нови методи, 
желателно е те да бъдат подбрани така, че 
резултатите от тях да попаднат в квартили-
те, изследвани с 2HAND (VTS) и „Вихрен-2, 
управляване на движещ се обект”. 

Обобщение

Закономерно е, че колкото е 
по-сложна една професия, толкова по-
вече се  очертава необходимостта от 
предварителен подбор на кандидатите, 
така че професионалното обучение да 
се извършва с най-способните, притежа-
ващи професионално значими психоло-
гични качества лица. Не по-малко важно 
е, че на първоначалното авиопсихоло-
гично изследване се явяват предимно 
кандидати, които мечтаят за професия-
та „военен летец” от детството си, насо-
чени са към постижения, мотивирани да 
постигат резултати в желаната област. 
Тези аспекти внасят специфични изиск-

№ Наименование на стимула – скала Измерение 1 
(х)

Измерение 2 
(у)

1 PATHS – „Маршрути” 1,4747 0,0313

2 TREMOM – „Тремометрия” 0,3344 0,5589

3 PYORK – „Пиорковски” 1,1084 0,0873

4 HANDS – „VTS, 2HAND” -1,8456 0,3652

5 MTA – „VTS, МТА” -0,0738 0,1913

6 NAGT – „Вихрен-2, аритметични действия” 0,3986 -0,4260

7 COMPASS – „Вихрен-2, компас” 0,2326 -0,1340

8 SENT – „Вихрен-2, звуков сигнал” 1,2605 -0,3728

9 TRACK – „Вихрен-2, управляване на дви-
жещ се обект” -2,8898 -0,3012

Координати на стимулите 

Таблица 1
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Фиг. 3. Диаграма на разсейването

Фиг. 2. Линейно съответствие на модела
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1 Metodika za psihologichno izsledvane i opredelyane na psihologichnata godnost za kadrova voenna sluzhba, 
letatelna deynost i rabota na voda v mirno vreme. Sofia, VMA, 2008
² Dr. Schuhfried. Vienna Test System (VTS). 2011

вания към професионалните стандарти 
на авиопсихологичното изследване при 
подбора, който следва да отразява ди-
намиката на процесите в областта на 

психологията, да бъде съвременен и 
адекватен, ориентиран към откроява-
нето на професионално значимите ка-
чества на личностите на кандидатите.



298

С 
поред Програмата за реформи в 
структурата и дейността на МВР 
основна цел на реформата в МВР 

е „подобряване на качеството на услуга-
та сигурност за българските граждани и 
създаване на добра среда за работа при 
изпълнение на основните задължения на 
полицейските служители и ръководни ка-
дри“. МВР трябва да се превърне в инсти-
туция активно и ефективно провеждаща 
политиките и основните си дейности с оп-
тимална и добре работеща модерна адми-

Тестовете за интегритет  
като инструмент за предотвратяване 

на корупцията и за изграждане 
и запазване на лоялността

към системата на служителите 
в МВР

Старши комисар Румен Ганев

Резюме: Докладът разглежда проблемите на въвеждането на тестовете за интегритет в 
Министерството на вътрешните работи. На базата на сериозния си професионален опит 
авторът прави кратка ретроспекция на проблема в министерството и на мястото на този 
метод за противодействие на корупцията в системата, създадена от различните нормативни 
документи. Направен и и кратък обзор на това, как е решен проблемът в някои от съседните 
ни страни. Описани са законовата рамка, технологията за провеждане и очакваните резултати 
от внедряването на тестове за интегритет в Министерството на вътрешните работи.
Ключови думи: тестове за интегритет, противодействие на корупцията, реформа, резултати

Abstract: The report examines the problems of the introduction of integrity tests in Ministry of Interior. 
Based on its serious professional experience and expertise author makes a brief retrospective of 
the problem in the ministry and the place of this method for combating corruption in the system 
created by different regulations acts. It is also a brief overview of how is solved the problem in some 
of our neighboring countries. Described is the legal framework, technology of implementation and 
expected results of the implementation of integrity tests in the Ministry of Interior.
Key words: integrity tests, countering corruption, reform, results

нистрация в интерес на гражданите.
За да може тази реформа да има ре-

ални измерения се налага да се постиг-
нат първо и незабавно реални и трайни 
резултати в превенцията и противодей-
ствието на корупцията в структурите на 
МВР. За това е необходимо:

- Да се установят уязвимите за коруп-
ция места и да се предприемат адекватни 
превантивни действия за ограничаване и от-
страняване на корупционните практики в тях;

- Сред служителите на МВР да се 
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насърчава изграждането на култура на 
прозрачност, споделена отговорност, 
взаимна подкрепа и нетолерантно отно-
шение към корупцията;

- Да се предприемат ефективни мерки 
по отношение на служителите, извършили 
корупционни действия;

- Ръководителите в МВР да създават 
и усъвършенстват стабилни отношения на 
партньорство между своите структури и 
публичния и частния сектор.

След като се разгледани и анализи-
рани различни успешни антикорупционни 
практики в световен и европейски мащаб 
се достига до логичния извод, че за пос-
тигането на ефективен и траен успех е 
необходима добра комуникация и съгласу-
ваност в посланията, които ще бъдат от-
правени към обществото и служителите на 
МВР. Анализът показва, че е необходима 
и стабилна стратегическа рамка за про-
тиводействие на корупцията в МВР, която 
да позволи разработването на ефективни 
и устойчиви антикорупционни мерки. Така 
през м. март  2016 г. се приема Концепция 
за превенция и противодействие на коруп-
цията в МВР 2016 г. – 2020 г.

Концепцията се базира също и на ос-
новните принципи, посочени в Национал-
ната стратегия за превенция и противо-
действие на корупцията в Република Бъл-
гария 2015 - 2020 г.1, които са:

- Върховенство на закона;
- Утвърждаване на принципите на до-

брото управление, прозрачност и отчет-
ност в работата на администрацията;

- Гарантиране на правата и законните 
интереси на гражданите;

- Последователност, систематичност 
и приемственост при провеждане на дър-
жавната политика в областта на превенци-
ята и противодействието на корупцията;

- Участие на заинтересованите стра-
ни в процеса на вземане на решения.

Реформата в системата на МВР се 
извършва в няколко основни направле-
ния едновременно и последователно 
до постигане на основните заложени 
цели, но в настоящото изложение ще 
се концентрираме само върху един от 
аспектите на търсените изменения в 
системата, а именно въвеждането на 
тестовете за интегритет.

Използването на „тестове за интегри-

тет”, при които служителите се поставят 
в ситуация, в която се контролира тяхно-
то участие в корупционни престъпления, 
постепенно е пробило път в наказател-
но-правния контекст. Тънката линия меж-
ду „провокация” и „тест за интегритет” е 
постепенно очертана и позволява при 
дадени условия да се използват подобни 
тестове. В САЩ превенцията на корупци-
ята въз основа на щателни предварител-
ни проверки при наемането на служители 
(например в Службата за защита на грани-
ците и митническия режим) се подпомага 
и от използване на полиграфни тестове и 
детектори на лъжата.

Тестовете за интегритет са специфи-
чен административен инструмент, който 
подобрява предотвратяването и съдебно-
то преследване на корупцията.

Целите на тестването на интегритета са:
1. Да се определи дали даден слу-

жител или структура се занимава с коруп-
ционни практики и/или дейности;

2. Да се увеличи действителния и очак-
вания риск, че корумпираните служители, ще 
бъдат разкрити, като по този начин те бъдат 
възпирани от корупционно поведение.

Тестовете за интегритет не се фокуси-
рани върху определени лица, за които вече 
има индикации или съмнение за извърш-
ващо се или извършено престъпление или 
дисциплинарно нарушение, тъй като при та-
къв случай прокуратурата ще започне кон-
кретни разследвания или административни-
те органи ще инициират подходящи вътреш-
ни дисциплинарни производства. Поводът 
за провеждането на тестове за интегритет 
е най-често наличието на информация за 
възможни нарушения от конкретна функцио-
нална група служители. Изводите, че е не-
обходимо да се извърши преразглеждане на 
интегритета могат да бъдат получени чрез 
следните три сценария:

1. На базата на анализа на риска, оп-
ределени функции на дадена структура мо-
гат да бъдат идентифицирани като особено 
податливи на корупция, без конкретно по-
дозрение срещу определени длъжностни 
лица. Фокусът на тази конкретна функции 
за анализ е концентриран спрямо външни-
те контакти с гражданите, където служите-
лите имат компетентност да взимат важни 
решения (благоприятни или увреждащи ак-
тове). Рисковете зависят от местата и сре-
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дата, в които работят служителите.
2. Получена информация чрез жалби 

или от правоохранителните органи, касаеща 
организация или агенция, която предоставя 
или управлява услуги или мерки за техни-
ческа надзор или наказателни жалби, че не 
всички официални действия, извършвани в 
областта на тяхната компетентност са били 
изпълнени в съответствие със закона.

3. Информация получена от граждани, 
които споделят своя опит или на надеждна 
трета страна преживявала събития/инци-
денти, които пораждат съмнения за коруп-
ция в определена област на приложение.

Систематичния анализ на риска 
предполага, че се изследват реалните 
системи на вътрешния работен процес, 
контрол и сигурност, както и факторите и 
рисковете в рамките на конкретни работ-
ни потоци. В зависимост от резултатите от 
анализа на риска, могат да бъдат прило-
жени различни мерки и без да се прилага 
тест за интегритет.

Пример:
В специфична трансгранична точка 

служителите от отделните смени работят 
заедно в продължение на няколко години. 
Това позволява не само консолидиране 
на смяната, но и благоприятства проявите 
на корупция, тъй като те се наблюдават на 
по-голямата част от аудио и видео записите.

Като ефективна превантивна мярка е 
полезно да се приложи краткосрочна, но 
систематична ротация на персонала или 
отделни лица между трансграничните еди-
ници, мерки за контрол чрез надзорните 
органи на други трансгранични единици 
и за въвеждане на принципа на „четирите 
очи“. Ако ръководството на структурата 
приеме, въз основа на техническите мер-
ки за наблюдение или от оплаквания, че 
нейните служители не действат съгласно 
тяхната компетентност въпреки предпри-
етите мерки, то трябва да бъдат изпълне-
ни други контролни мерки. В този случай 
ръководителите на структурите или орга-
ните ще информират дирекция „Вътрешна 
сигурност“ (ДВС) за тяхното подозрение, 
което не трябва да съдържа достатъчно 
информация, за да се започне разследва-
не, която да реши дали теста за професи-
онален интегритет е адекватен механизъм 
за контрол, в този случай. Тази технология 
може да се прилага и когато анализа на 

риска показва, че могат да се използват 
други мерки под стандартите за тестване 
за професионален интегритет.

Точно тук и предвиждаме да е мястото, 
в системата за противодействие на коруп-
цията, на новото звено, което да организира 
и провежда тестовете за интегритет в МВР. 
Това звено ще трябва стриктно да прове-
рява при всеки отделен случай, дали про-
верката на професионалния интегритет е 
абсолютно необходима за повишаване на 
интегритета и борбата с корупцията в МВР. 
Отговорната структура трябва да извърши 
специална проверка дали не съществуват и 
по-леки мерки за постигане на същата цел 
например прилагане на случайни смени или 
циркулация на персонала.

В случай, че съществуват подходящи 
условия за изпълнението на тестове за инте-
гритет, необходимите дейности по подготов-
ката и планирането ще започват след като 
са одобрени от ръководството ДВС. За да се 
гарантира върховенството на закона, пред-
ложените операции трябва да бъдат вклю-
чени в план са проверка на професионалния 
интегритет. Особено ясно и точно трябва да 
бъдат формулирани начинът на действие и 
нарушенията, които трябва да бъдат извър-
шени по време на операцията по проверката. 
Трябва да се подчертае, че целта на всяка 
проверовъчна дейност е да се предотвратят 
нарушения на правото, които биха могли да 
повлияят на имиджа и престижа на Минис-
терството на вътрешните работи, както и за 
предотвратяване на корупционни фактори 
или всякакви други нередности, включващи 
служители на МВР. Изключителен ефект 
на превенция би имало публикуването на 
фактите за провеждането на тестове, защо-
то всеки служител ще има предвид възмож-
ността по всяко време да бъде подложен на 
този превантивен инструмент.

При планирането на конкретен тест за 
интегритет, първо трябва да бъдат иден-
тифицирани местоположението и съдър-
жанието на полето на дейност, в което 
вероятно е възникнало корупционно или 
неправомерно поведение на служители. 
След като се изясни начина на действие 
на докладваните случаи, от специално 
обучени служители ще бъдат създадени 
симулирани ситуации или обстоятелства, 
в зависимост от това кои от тях ще привле-
кат вниманието на проверяваните лица. 
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За тази цел, обикновено е необходимо 
да се имитира очевидно нарушение или 
действително да се извърши такова, за 
да се предизвикат корупционни действия 
на длъжностното лице. Ако тази маневра 
е успешна, служителят, който участва в 
теста, трябва да наблюдава поведението 
и другите действия на проверявания.

Има три различни възможни варианти 
за провеждането на теста:

1. Най-предпочитаният вариант е 
проверяваният обект да действа в съот-
ветствие със закона и да изпълнява пра-
вилно своите задължения. В този случай 
интегритетът на служителя е проверен и 
проверяващият служител ще продължи 
тестването други обекти.

2. Тестът може да завърши, и ако 
проверяваният се отнася с разбиране 
към изтъкнатите от проверяващия слу-
жител причини, като само го предупреди, 
без да му налага глоба.

3. Третата алтернатива е налице, когато 
проверяваният служител демонстрира нару-
шения на правните разпоредби и демонстри-
ра действия, за които очаква да бъдат въз-
наградени. Ако въз основа на действията на 
проверявания е установено извършване на 
престъпни деяния, служителите на МВР го 
уведомяват служебно и изготвят съгласуван 
протокол за тази цел, в съответствие с раз-
поредбите на НПК. В този контекст, поведе-
нието на проверяваното лице, което е запи-
сано в това отношение не може да се използ-
ва като доказателство в съдебния процес, а 
като отправна точка за по-нататъшни нака-
зателни разследвания. Ако прокуратурата 
стигне до извода, че нарушението на про-
веряваното лице не е престъпление, ДВС 
информира ръководителят на структурата 
за това как е действало то. Пълният файл, 
свързани с проверката на интегритета се 
представя на ръководителя на структурата, 
за да бъдат предприети дисциплинарни и/
или административни мерки, в съответствие 
с разпоредбите на нормативните актове.

Обикновено служителите, които 
участват в теста извършват специфичните 
дейности по конспиративен начин. Въпре-
ки, че те не са служители под прикритие, 
в действителност те действат по подобен 
начин. В голяма степен те провеждане на 
тестовете за професионален интегритет 
чрез използване на легенди. Това е необ-

ходимо за професионализма и достовер-
ността на тяхното поведение.

С цел документирането на процеса 
на проверката и поведението на тестовия 
обект, могат да се използват аудио и видео 
записи под прикритие в съответствие с при-
ложимите закони. След това проверяващия 
изготвя подробен доклад за самия процес 
на тестване и за резултатите от него.

Един от основните проблеми на про-
верката на професионалния интегритет е 
да се обърне внимание на проверявания 
по време на изследването към определено 
неправилно поведение. Такова поведение 
обикновено се придружава и от извърш-
ването на административно нарушение. 
Важно е да се отбележи, че при тестовете 
не се иска да се предизвика нарушаване 
на законите, извършени от проверяваното 
лице, а само да се привлече вниманието 
му. С подобни проверки трябва да се ини-
циира само намесата и изпълнението на 
законосъобразните актове от проверява-
ното лице, а не се цели провокация към на-
казателни или дисциплинарни нарушения. 
Действията, например предаването на 
парите или други ползи на проверявания 
като част от официалните му действия не 
могат да бъдат започнати чрез насилстве-
но или агресивно предлагане на подкупи. 
Длъжностното лице, което провежда теста 
може само да използва възможността да 
сигнализира готовността си да даде под-
куп чрез находчиви забележки или жесто-
ве. Проверяваният трябва сам да вземе 
решението за търсенето на пари или други 
ползи без никаква провокация от страна 
на служителя под прикритие. Длъжност-
ното лице провеждащо тестване никога не 
трябва да преминава границата, т.е. да се 
държи като „агент провокатор“.

По наше мнение и след обсъждане 
на проблемите засегнати в доклада със 
структури, които имат подобни на ДВС 
функции в съседните страни, считаме че 
тестовете за интегритет са технология и 
практика, която дава изключително добри 
резултати в противодействието на коруп-
цията в системата на МВР. За да импле-
ментираме този положителен опит и в 
нашата дейност сме предприели редица 
мерки, като се подготвени, необходимите 
законови промени в Закона за Министер-
ството на вътрешните работи с цел регла-
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ментиране на проверките за професиона-
лен интегритет, разработени са Правила 
за извършване на проверка за професио-
нален интегритет на служителите в Минис-
терството на  вътрешните работи на Репу-

блика България и е в проектирана промяна 
в щата на дирекция „Вътрешна сигурност“, 
като е предвидено създаването на специ-
ално звено, което да провежда тестовете 
за интегритет.

1  http://anticorruption.government.bg/downloads/
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С 
ъвременното държавно управле-
ние е сложен процес на синхрони-
зиране на процеси, ресурси и по-

литики за постигане на ясно определена и 
предварително известна цел. Колкото и да 
се усъвършенстват механизмите на упра-
влението, подготовката на мениджърите 
и състоянието на управленската система, 
съществуват извън системни фактори, кои-
то могат да провалят и най-съвършения 
управленски модел. Един от тези фактори 
е корупцията. Тя не може да се дефинира 
еднозначно и наднационално. Може да се 
опише като противообществено явление, 
характеризиращо се с морален дефицит 
на отделната личност или социална група 
и с противозаконно използване на служеб-
но или друго положение за получаване на 
неследваща се облага.1 Българското нацио-
нално законодателство няма еднозначно 
понятие за корупцията. За дефинирането и 
се използват международноправни актове, 
ратифицирани от Република България. Те 
посочват корупционните престъпления, кои-
то държавите трябва да обявят като престъ-
пления в националните си законодателства. 
Хармонизирането на законодателството на 
страната с международните актове създа-
ва правен инструментариум за реализира-
не на наказателна отговорност по отноше-
ние на корупционните престъпления, които 
са злоупотреба с власт или нарушение на 
служебни задължения с цел лично облаго-
детелстване, за сметка на интересите на 
обществото; поставяне в зависимост от по-
лучаването на определена облага; извърш-
ването на правомерно действие по служба; 

Съвременни ефективни способи
за противодействие на корупцията  

в системата на Министерството  
на вътрешните работи 

Kомисар Павлин Коджахристов

противозаконно преразпределяне на ресур-
си в ущърб на обществения интерес, когато 
деецът цели лично (не само негово, но и на 
друго лице) облагодетелстване.

Корупционните престъпления, из-
вършвани от полицейски служители са 
масово и устойчиво явление, социално 
детерминирано и със свое структурно 
разпределение.2 Като инструмент на дър-
жавата за тяхното овладяване и редуци-
ране още през 2008 г. в Министерство на 
Вътрешните работи е създадена дирекция 
“Вътрешна сигурност“.

Дирекция „Вътрешна сигурност” е 
специализирана структура за противодей-
ствие на корупционни прояви и изпълнява 
възложените в чл. 43 а, ал. 2 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи, 
задачи по предотвратяване, пресичане 
и разкриване на престъпления извърше-
ни от служители на министерството и из-
вършване проучване за надеждност на 
служителите и кандидатите за служители 
и в изпълнение на дейностите по Закона 
за защита на класифицираната информа-
ция. Приоритетна  функция на дирекцията 
се явява и Прилагането на Стратегия за 
превенция и противодействие на корупци-
ята в Република България 2015 – 2020 г. и 
по-конкретно изпълнението на Приоритет 
№ 4 - „Превенция и противодействие на 
корупцията в МВР и органите на съдебна-
та власт“ и Приоритет № 5 „Освобождава-
не на гражданите от дребната корупция“.

В периода 2011 - 2013 година дирекци-
ята възлага на екип анализатори и полицей-
ски служители изследване на 150 служите-
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ли на МВР от всички сфери на дейност(ръ-
ководно и изпълнителско ниво), които са 
били задържани, уличени или регистрирани 
като извършители на корупционни престъ-
пления.3 Проучването установява, че близо 
половината корумпирани служители имат 
задачи по контрол на пътното движение, а 
повече от две трети от тях са взимали еже-
дневно подкупи, които са искали с фрази, 
сходни по смисъл и звучене, при воденето 
на диалог с водачите на автомобили, ками-
они и мотори, спирани за проверка. Всеки 
пети от пътните полицаи е давал част от 
подкупите, събирани през деня на своите 
непосредствени ръководители. (Виж фиг. 1)

Близо 80% от изследваните корумпи-
рани служители са започнали престъпна-
та си дейност за първи път след седмата 
година работа в полицията. 90% от тях 
имат кредити, месечната вноска по кои-
то надхвърля заплатата им. По-голямата 
част от тях разполагат с два и повече не-
движими имота, собствен автомобил, же-
нени са и имат деца.

Въпреки очевидното разминаване 
между приходите и разходите им, доказва-
нето на корупция е било затруднено в две 
трети от случаите, поради законови праз-
ноти, свързани с процедурите по събиране 
на доказателства за престъплението акти-
вен и пасивен подкуп.

В началото на 2015 година в интернет 
се появява видеоклип, заснет от гражда-

нин, на който се вижда как в град София 
пътен полицай спира произволни авто-
мобили и взема определени суми, за да 
не им състави акт. В рамките на няколко 
часа клипът е гледан над 640 хиляди пъти, 
което показва колко голям резонанс оказ-
ва проблемът с корупцията в българското 
общество. Предприетите законодателни 
промени, след коментирания случай, бяха 
свързани с ограничаването на правомощи-
ята на пътните полицаи да спират коли на 
произволен принцип, а само при констати-
ране на нарушение от водача им. 

За справяне с корупцията в МВР бъл-
гарското правителство предприе законо-
дателни промени за ограничаване на пра-
вомощията на пътните полицаи.   

По предложение на дирекция „Въ-
трешна сигурност“ бяха реализирани на 
практика превантивни мерки:150 автомоби-
ла на пътните полицаи се оборудваха с ка-
мери за видео-наблюдение и с микрофони.  

Първите изцяло оборудвани с аудио 
и видео техника коли на пътната полиция 
са в действие от 20 януари 2015, а до март 
2016 повече от 150 полицейски автомоби-
ли с компетенции по контрол на движение-
то са оборудвани с подобна техника. Целта 
е до минимум да се намалят възможности-
те за корупция. Освен, че записват всичко 
случващо се на пътя, камерите, монтира-
ни на колите предават и на живо чрез 3G 
връзка. Едната от камерите снима напред, 

Фиг. 1.
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а другата снима вътрешността на автомо-
била. Двамата служители на патрула са 
оборудвани и с безжични микрофони.

Като допълнителен инструмент за сп-
равяне с корупцията, осъществявана от по-
лицаи, дирекция „Вътрешна сигурност“ се 
създава сектор за видео наблюдение над 
пътните полицаи и на някои КПП в стра-
ната. Служителите от сектора извършват 
100% преглед на видеофайлове на осно-
вание министерска заповед № 8121з-873 от 
24.07.2015г. относно активизиране на кон-
тролната дейност по ЗДП и с цел създаване 
на организационни мерки за намаляване 
на корупционния риск при осъществяване 
контрол на пътното движение . В резултат 
на техническите нововъведения, изцяло 
финансирани от държавата, в реално вре-
ме се извършва онлайн контрол, и служи-
телите в дирекция “Вътрешна сигурност“ 
могат във всеки един момент да проверят 
какви действия извършва даден екип пътни 
полицаи. Освен това секторът разполага и 
с възможности за анализ на движението на 
всички моторни превозни средства в Минис-
терство на вътрешните работи, оборудвани 
с GPS системи. Това дава възможност да 
бъдат контролирани оперативно интересни 
и/или други МПС за нуждите на дирекцията 
в реално време, както и да бъде осъщест-
вяван оперативен анализ относно начин на 
движение и дейности на същите в период 
до 24 месеца назад във времето. Секторът 
има възможности и за осъществяване на 
мониторинг за нуждите на ДВС-МВР за дви-
жението на всички моторни превозни сред-
ства на територията на столицата, като за 
целта е изградена оптична връзка, чрез коя-
то се използват и възможностите на видео 
наблюдение  изградено в СДВР.

Информационното обезпечаване и из-
преварващата информация за нуждите на 
противодействие на корупцията в МВР е от 
изключително значение не само за ефек-
тивната превенция, но и има изключителен 
резонанс в гражданското общество, чието 
доверие към полицията в последните годи-
ни съществено намаля, заради оповестени-
те факти за корупция в системата. Затова 
е от изключително значение, че от месец 
август миналата година до момента са об-
работени над 800 000 видеофайла за дейст-
вията на полицаи от цялата страна. В 60% 
от файловете са констатирани нарушения, 

извършени от полицейски служители и по 
тях са предприети съответните мерки. За 
установените нарушения се изготвят уве-
домителни писма до директорите на съот-
ветната областни дирекции с цел предпри-
емане на административни и други мерки 
относно ефикасен контрол на дейността на 
нарядите, назначени за извършване на пъ-
тен контрол на територията на страната. За 
този период са изготвени 233 уведомител-
ни писма до структурите в министерството 
относно различни констатирани нарушения 
на правилата за работа със системата „Ви-
деопътен контрол“. Паралелно с това са ус-
тановени данни за 20 нарушения, предста-
вляващи първоначални данни за извършени 
престъпления по смисъла на Наказателния 
кодекс, предимно корупционни практики по 
искане и вземане на подкуп.

По отношение на наложените дисци-
плинарни наказания от изпратените уве-
домления към 31.03.2016 г. в ДВС-МВР са 
постъпили данни за наказани 332 полицей-
ски служители с различни дисциплинарни 
наказания, като при някой от служители-
те е налице и повторяемост на деянието. 
От наказаните служители 330 са заемали 
младша изпълнителска длъжност, а двама 
са ръководни служители.

Паралелно с това, секторът е оказал 
съдействие по водени наказателни дела, 
като конкретно във фаза досъдебно произ-
водство е предоставена на разследващи-
те органи, информация по десет искания 
за престъпления от общ характер. През от-
четния период  паралелно с дейността по 
контрол на ефективността на работа със 
системата АИС-ВПК, сектора е предоста-
вил информация по 51 искания от структу-
рите на МВР във връзка с извършване на 
проверки по инициатива на директорите 
на ОДМВР извън сигналите от ДВС-МВР. 

До настоящия момент са обжалвани 
75 броя заповеди за наложени дисципли-
нарни наказание от служители на ОДМВР 
на територията на цялата страна, като в 
тази връзка на компетентните админи-
стративни съдилища са предоставени 50 
броя материални носители.

Илюстрация на полезността от същест-
вуване на видео наблюдение на пътните по-
лицаи е фактът, че дейността му доведе до 
появата на специфични формални наруше-
ния, които полицаите започват да извърш-
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ват, за да улеснят или прикрият евентуално-
то си престъпно поведение и да преодолеят 
възможностите на новата система.

Това са следните нарушения:
- закриване на видеокамерите с раз-

лични вещи и предмети;
- спане в тъмната част на денонощие-

то по време на смяна;
- своеволна промяна на маршрута на 

движението на служебните автомобили с 
цел фиктивно изпълнение на служебните 
задължения;

- осветяване на камерите за видеона-
блюдение с фенер, с цел повреждането им;

- умишлено неизползване на микро-
фоните по време на осъществяване на 
реални проверки, при контрол на пътното 
движение и други ситуации.

Различни са и реакциите на ръководи-
телите в различните териториални струк-
тури в страната предприемащи различни 
по вид санкции за установените от дирек-
ция“Вътрешна сигурност“ нарушения.

 Основен критерий за обобщението, 
че въвеждането на видео и аудио наблю-
дение на работата на полицаите е успешен 
инструмент в противодействието и превен-

цията на корупцията е изготвения от Цен-
търа за изследване на демокрацията  мо-
ниторинг на антикорупционните политики 
(СМАК)  „Нива на корупцията и оценка на 
антикорупционните политики в Пътна поли-
ция за първата половина на 2015- та годи-
на“ . СМАК представлява иновативен набор 
от инструменти за оценка приложимостта, 
прилагането и ефективността на антико-
рупционните политики на ниво обществена 
организация като оценява както нивата на 
корупцията (чрез виктимизационни изслед-
вания сред граждани), така и антикоруп-
ционните политики, чрез които държавата 
като цяло и в частност конкретните пуб-
лични организации противодействат на ко-
рупцията (оценката на политиките/мерките 
се извършва чрез анонимни, количествени 
изследвания сред служителите на оценя-
ваната публична организация).

 Класическите инструменти за оценка 
на корупцията се фокусират единствено 
върху обема, цената на корупцията и вър-
ху корупционния риск. Обикновено тези 
инструменти се интересуват от макро рав-
нището – оценка на корупцията като цяло 
в дадена държава.  

Фиг. 2.
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Общи равнища на корупционен на-
тиск и корупционни действия в Пътна 
полиция за периода януари-юли 2015та 
година: Само през първата половина на 
2015 година на близо 10% от всички шо-
фьори (16% от шофьорите, които са имали 
контакт с пътна полиция) им е бил поискан 
подкуп  от служители на пътна полиция.4 

Пет процента от шофьорите (9% от 
шофьорите, които са имали контакт) съ-
общават, че са дали подкуп, който в спе-
цифичния случай (най-често проверка на 
пътя) най-вероятно е паричен, а не пред-
метен или под формата на услуга.

Този дял говори за все още много ви-
соко ниво на корупция в Пътна полиция. Ако 
се отнесе към броя българи с шофьорска 
книжка, 5.3% отговаря на между 150 000 
и 300 000 шофьори, които са дали подкуп 
само за първата половина на 2015та година.

Възприятие на шофьорите за ефек-
тивността на антикорупционните поли-
тики в Пътна полиция: Близо две трети 
от запитаните смятат, че антикорупцион-
ните политики въведени в Пътна полиция 
действително намаляват в някаква степен 
случаите на корупция. Повечето обаче отго-
варят, че тази промяна е малка („намаляха 
донякъде“), а едва 15% смятат, че случаите 
са намалели значително. Една трета от рес-
пондентите не виждат никаква промяна или 
дори смятат, че случаите са се увеличили.

Допълнителни критерии към изводи-
те за намалелия с въвеждането на сис-
темата за видеонаблюдение върху дей-
ността на служителите на Пътна полиция 
корупционен натиск  са и:

- драстично намалелия в първите пет 
месеца на 2016 година брой сигнали за 

корупционни престъпления в областта на 
пътния контрол на администрираните в 
Дирекция“Вътрешна сигурност“ анонимни 
телефонни и интернет линии.

- Клипингът на интернет простран-
ството чрез използване на програми за 
медиен монитор сигнали в медии, сайтове 
и социални мрежи свързани с пътен кон-
трол е констатирал  брой аналогичен на 
периода преди изследването, но по-голя-
ма част от сигналите вече са свързани с 
нередности и нарушения на служителите, 
а не с конкретни корупционни действия;

В този смисъл видео наблюдението 
върху работата на пътните полицаи кате-
горично се доказва като инструмент в про-
тиводействието на корупцията  в нейния 
ранен етап и е препоръчителен за въвеж-
дане в държави с висок риск за корупция.

Информационното обезпечаване и 
изпреварващата информация по противо-
действие на корупцията в МВР е от изклю-
чително значение не само за ефективната 
превенция, но и има изключително отра-
жение в гражданското общество, чието до-
верие към полицията в последните години 
намаля значително, заради корупцията.  

Като цяло може да бъде направен из-
вод, че правителството в лицето на МВР и 
дирекция „Вътрешна сигурност“ имат ясно 
изразена воля за справяне с явлението ко-
рупция в различните ù форми на проява. 
Ефективността на нейната работа в голя-
ма степен се обуславя от включването на 
екипи с научен и практичен опит в различни 
професионални направления. Когато ней-
ната работа се фокусира почни изцяло на 
превенцията ще означава, че корупцията е 
сведена до възможния минимум.

1 K.Markov – „Koruptsiyata v publichnata administratsiya.,Regionalni izmereniya.Model za protivodeystvie i borba s 
koruptsiyata, Proekt „Sreshtu koruptsiyata-litse v litse,institutsializirane na obshtestven posrednik i obshtestvenite 
saveti v borba s koruptsiyata na obshtinsko nivo“ Finansiran po programata“Koalitsiya 2000“-Sofia,Initsiativa „Otvoreno 
upravlenie“ i Amerikanskata agentsiya za mezhdunarodno razvitie,izdanie 2004 g.
2 Tsentar za izsledvane na demokratsiyata“.Evropeyskiya opit v protivodeystvieto na koruptsiyata v politsiyata, Avtori: 
Rositsa Dzhekova, Analizator, Filip Gunev, Starshi analizator, Tihomir Bezlov, Glaven ekspert, Izdaden  s finansovata 
podkrepa na programa „Preventsiya i borba s prestapnostta“ na Evropeyskiya sayuz Evropeyska komisiya – Generalna 
direktsiya „Vatreshni raboti” © 2013, Tsentar za izsledvane na demokratsiyata
3 „ Opredelyane na koruptsionnite naglasi na sluzhiteli na MVR“-2011-1013 Direktsiya“Vatreshna sigurnost“ Sofia4 
„Niva na koruptsiyata i otsenka na antikoruptsionnite politiki v Patna politsiya za parvata polovina na 2015- ta 
godina“,Tsentar za izsledvane na demokratsiyata 2016 godina,Sofia
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С 
лед голямата авария в АЕЦ „Черно-
бил“, намираща се на територията 
на сегашна Украйна, а тогава в 

СССР, през април 1986 г., в България, както 
и в повечето европейски държави е отче-
тена липсата на системи за непрекъснато 
измерване на радиационния гама-фон, 
които да предоставят надеждна информа-

Исторически преглед и анализ 
на националната автоматизирана 
система за непрекъснат контрол

на радиационния гама-фон
Николай  Долчинков

Резюме: Чернобилската авария се превърна в катализатор за изграждането на национални, 
европейски и световни измервателни и оповестителни системи, които да следят изменението 
на радиационната обстановка. През 1992 година стартира създаването на такава система 
и в България. Направен е кратък исторически обзор на развитието на Националната 
автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон от идейния 
проект до обновения вид на системата днес. Представени са основните характеристики на 
НАСНКРГФ, изграждащите я компоненти и управлението.
Ключови думи: радиация, гама-фон, система, мониторингова станция, автоматизирана 
система, сонда, характеристики, стойности

Historical Overview and Analysis of National Automated System 
for Continuous Monitoring of Gamma Radiation

Nicolai Dolchinkov

Abstract: Chernobyl accident became a catalyst for the development of national, European and 
global measurement and announcement systems to monitor the change of the radiation situation. 
In 1992 he launched the creation of such a system in Bulgaria. A short historical overview of the 
development of the National Automated System for continuous monitoring of gamma radiation 
from conceptual design to renewed appearance of the system today. The basic characteristics of 
NASNKRGF, constituent components and management.
Key words: radiation, gamma background system monitoring station, an automated system, probe 
characteristics, values

ция в реално време за радиационния ста-
тус. Вследствие на това в страните от Ев-
ропейския съюз започва изграждането на 
автоматизирани системи за непрекъснато 
наблюдение на радиационния гама-фон.

Изграждането на Национална авто-
матизирана система за непрекъснат кон-
трол на радиационния гама-фон в Репу-
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блика България (BULRaMo) започва през 
1992 г. от немската фирма “Hormann” – 
GmbH. През 1997 г. е пусната в експло-
атация в изпълнение на Наредба за из-
граждане, експлоатация и развитие на 
Националната автоматизирана система 
за непрекъснат контрол на радиационния 
гама-фон в Република България - ПМС № 
434/19.11.1997г. Отговорното ведомство за 
изграждане и поддържане на системата е 
Министерството на околната среда и води-
те (МОСВ) чрез Изпълнителна агенция по 
околна среда (ИАОС), с финансови сред-
ства по програма PHARE. 

Основното предназначение на тази 
национална система за радиационен кон-
трол работеща в реално време е:
 Непрекъснато следене и наблюде-

ние на нивото на радиационния гама-фон 
на територията на цялата страна и съхра-
няването на получената информация в на-
ционална база данни.
 Ранно оповестяване в случай на 

завишаване на нивото на радиационния га-
ма-фон в следствие на авария с радиацион-
но замърсяване на околната среда или кон-
фликт с използването на ядрено оръжие.
 Подаване на оперативна инфор-

мация на съответните държавни органи, 
отговарящи за радиационната обстанов-
ка в България.
 Подаване на оперативна информа-

ция към Европейската система за обмен 
на радиологични данни (EURDEP) и аген-
цията за използване на ядрената енергия 
за мирни цели (МАГАТЕ).

Кратък исторически преглед 
на развитието на системите  

за следене на радиационната 
обстановка

През 1997 г. стартира работата на На-
ционалната автоматизирана система за 
непрекъснат контрол на радиационния га-
ма-фон (БУЛРАМО).

През 1999 г. са пуснати окончателно 
всички Локални мониторингови станции 
(ЛМС) на територията на България и вклю-
чени в системата.

През 1999 г. към БУЛРАМО e инте-
грирана и Автоматизираната информа-
ционна система за външен радиационен 
контрол на АЕЦ „Козлодуй“, с което се 

разширява обхвата на наблюдение на 
радиационния гама-фон с още 8 ЛМС в 
района на АЕЦ „Козлодуй“.

През същата година софтуера на ЦС 
успешно е ъпгрейдван за да може да ра-
боти под Microsoft Windows 2000 Server и 
Microsoft SQL 2000 Server.

В 2001 г. стартира следгаранционно-
то сервизно обслужване на БУЛРАМО,като 
фирма „ПРОСЕРВИЗ НТ“ ООД е изградела 
сервизна база за ремонт на практически 
почти всички компоненти на БУЛРАМО.

Системата БУЛРАМО е интегрира-
на в Европейската платформа за обмен 
на радиологични данни - EURDEP . Като 
страна член на EURDEP, България е за-
дължена да изпраща непрекъснат поток 
от данни за състоянието на радиацион-
ния фон, както и има право на достъп в 
реално време до информацията от ана-
логични системи на страните членки на 
ЕС. Достъпът на България до EURDEP 
е от изключителна важност в случай на 
ядрена авария или ядрен конфликт.

От 2004 г. ИАОС стартира издаването 
на ежедневен бюлетин за радиационната 
обстановка в страната на интернет стра-
ницата си всеки ден без събота, неделя и 
празнични дни.

В 2005 г. Министерство на отбрана-
та чрез Центъра за събиране, обработ-
ка и анализ на информация за ядрена, 
химическа и биологическа обстановка 
става потребител на оперативната ин-
формация на БУЛРАМО, като на негова 
територия е изграден Допълнителен мо-
ниторингов център.

Същата година Министерство на 
здравеопазването чрез Националния ме-
дицински координационен център става 
потребител на оперативната информация 
на БУЛРАМО, но не изгражда Допълните-
лен мониторингов център.

Държавно предприятие „Радиоактив-
ни отпадъци“ (ДП „РАО“) през 2008 г. из-
гражда Локална мониторингова станция за 
непрекъснат контрол на радиационния га-
ма-фон в общината на с. Нови хан, поради 
повишения обществен интерес към нивото 
на радиоактивност, около съществуващо-
то хранилище за радиоактивни отпадъци 
- Нови хан. Новоизградената станция е 
технически напълно съвместима с Цен-
тралната станция на БУЛРАМО и чрез ней-
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ното интегриране, системата е разширена 
с нова станция, собственост на ДП „РАО“.

След аварията във Фукушима през 
2011 г.  системата БУЛРАМО преминава от 
ежедневно към ежечасно докладване към 
Европейската платформа за обмен на ра-
диологични данни - EURDEP.

От 2013 г. ИАОС започва издаването 
на ежедневния бюлетин за радиационната 
обстановка в страната и в почивни дни.

Системата БУЛРАМО през 2013 г. - 
2014 г.  е обновена по проект на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013“. Обно-
вени са всички измерителни сензори, кому-
никационни канали, компютърно оборудва-
не и специализирания софтуер обслужващ 
БУЛРАМО. Инсталирани са допълнително 
16 спектрометрични гама-сонди.

На страницата на ИАОС през мина-
лата година освен ежедневния бюлетин 
се предоставя информация за последните 
24 ч. в реално време чрез EURDEP widget 
от БУЛРАМО и системите от другите евро-
пейски страни.

Структура  и  оборудване
на БУЛРАМО  при  пускането  ù

в експлоатация през 1997 г.

1. БУЛРАМО се състой от:
 26 Локалните мониторингови стан-

ции (ЛМС) оборудвани с:
l Гама-сонда: IGS421B.
l Детектор за дъжд: RD200
l Компютър дневник на данните 

(Data logger) - DLM1440
l Комуникационно оборудване - мач-

та с антена
l Метеорологични станции в 8 от 

ЛМС: АМС100.
 Радиоканали за предаване на из-

мерените стойности.
l  Ретранслаторни станции.
l Радиокомуникационни центро-

ве(РКЦ).
 Централна станция(ЦС) разполо-

жена в сградата на Изпълнителна агенция 
по околна среда(ИАОС) извършваща:

l Комуникация и трансфер на данни-
те от ЛМС.

l Съхранение на получената инфор-
мация в база данни.

l Визуализация на радиационния и 
технически статус на ЛМС.

l Генериране на бюлетини от база-
та данни.

l Репликация на данните към Допъл-
нителните мониторингови центрове.

l Алармено известяване  в случай 
на завишени стойности на радиационния 
гама-фон.
 Допълнителни мониторингови цен-

трове(ДМЦ), извършващи наблюдение 
и анализ на репликираните от ЦС данни. 
ДМЦ са разположени в:

l Главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“ - МВР 
(бившата Гражданска защита). 

l Агенция за ядрено регулиране. 
l АЕЦ „Козлодуй“
l Министерство на отбраната.
l ИАОС - РЛ Варна. 
l ИАОС - РЛ Враца.
l EURDEP - Европейска система за 

обмен на радиологични данни.
 Мобилна мониторингова станция - 

Автомобил екипиран с оборудването на 
една ЛМС.
 Допълнително към BULRAMO са 

присъединени:
l 8 ЛМС от системата за външен 

радиационен контрол на АЕЦ „Козлодуй“. 
Тези станции са под административното 
и техническо управление на АЕЦ „Козло-
дуй“. Данните от тези станции постъпват 
по радиоканал и се съхраняват в базата 
данни на BULRAMO.

l 1 ЛМС на ДП „РАО“ - гр. Нови хан. 
Тази станция е под административното и тех-
ническо управление на ДП „РАО“. Данните от 
тази станция постъпват по радиоканал и се 
съхраняват в базата данни на BULRAMO.

Разположението на локалните мони-
торингови станции на територията на Бъл-
гария е показано на фигура 1.

2. Данни от съхранявани от БУЛРАМО:
 10 минутна осреднена стойност 

за мощността на погълнатата доза (въз-
душна керма) в единици nGy/h генерира-
на от IGS421B .
 Наличие или не на дъжд.
 Технически статус за IGS421B.
 Технически статус за DLM1440.
 ЦС изчислява осреднени едноча-

сови и дневни стойности за мощността на 
погълнатата доза на базата на 10 минутни 
осреднени стойности.
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Фиг. 1. Разположение на ЛМС върху картата на България - изглед от старата 
визуализираща програма (цвят на етикета - технически статус, цвят на станцията - 

радиационен статус)

Фиг. 2. Комуникационна схема на системата BULRAMO
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Структура и оборудване 
на БУЛРАМО след обновяването 
на автоматизираната система

Системата БУЛРАМО е обновена по 
проект на оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013“ през 2013-2014 г.

Причина за обновяването е, че към 
момента на започване на обновяването 
редица компоненти са с изтекъл експло-
атационен срок. Допълнително от старти-
ране на функционирането на системата от 
1997 г. до 2013 г. има значително развитие в 
компютърната и комуникационната техни-
ка, което прави старото оборудване техни-
чески несъвместимо с новите компютърни 
и комуникационни компоненти. Цялостна-
та архитектура на БУЛРАМО е оценена, 
като успешна и е запазена.Обновяването 
на Националната автоматизирана систе-
ма за непрекъснат контрол на радиацион-
ния гама-фон - БУЛРАМО обхваща:
 ЛМС
 Комуникационните канали
 Централната станция
 Мобилната мониторингова станция
 Допълнителните мониторингови 

центрове

 Локални мониторингови станции

Обновени са всички измерителни сен-
зори, като допълнително са инсталирани в 
16 от 26 ЛМС спектрометрични гама-сонди. 
Фирмата производител на гама-сондите и 

детекторите за дъжд е ENVINET GmbH. 
Новите инсталирани компоненти са:
 Гама-сонда: IGS421B -H, измерва-

ща мощност на амбиентната еквивалент-
на доза в |iSv/ri.
 Детектор за дъжд: RD203.
 Компютър дневник на данните 

(Data logger) - DLM1440 е с подобрен ARM 
базиран процесорен модул с embedded Li-
nux и Lan интерфейс.
 Спектрометрична гама-сонда - 

SARA IGS 710/910 (NaI/LaBr3).
 Комуникационно оборудване - 

GPRS/3G и е запазено комуникационното 
оборудване на радиоканалите.
 Метеорологични станции - ИАОС 

няма задължение за измерване на метеоро-
логически параметри, както и поради факта, 
че основните производители на оборудване 
за системи за радиологичен мониторинг в 
околна среда не предлагат такова оборуд-
ване то наличните метео-станции са запазе-
ни но не е предвидено тяхното обновяване.

Комуникационните канали

Изградена е IP/VPN мрежа от GPRS/3G 
модеми в ЛМС и DSL модеми в ЦС и някои 
ДМЦ, която става основна комуникационна 
среда. Радио-каналите са запазени, като ре-
зервни комуникационни канали, но поради 
ниската си скорост на трансфер те немогат 
да прехвърлят данните гама-спектромет-
ричните сонди. Новата комуникационна сре-
да(GPRS/3G) позволява комуникационните 

Фиг. 3. Схема на обновената комуникационна среда на BULRAMO
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сесии от интервал през 30 мин при радио-ка-
налите да премине на интервал през 10мин.

Централната станция

 Софтуерното оборудване на ЦС е ба-
зирано на Microsoft Windows Server 2012, 
Microsoft SQL Server 2012 и специализи-
ран софтуерен пакет Measurments.Net раз-
работен специално за обновяването на 
БУЛРАМО. Пакета Measurments.Net включ-
ва модули за:
 Комуникация и трансфер на данни-

те от ЛМС.
 Съхранение на получената инфор-

мация в база данни.
 Визуализация на радиационния и 

технически статус на ЛМС.
 Генериране на бюлетини от базата 

данни.
 Репликация на данните към Допъл-

нителните мониторингови центрове.
 Алармено известяване в случай 

на завишени стойности на радиационния 
гама-фон.

Подменени са сървърите и работните 
станции обслужващи ЦС на БУЛРАМО.

Допълнителните  
мониторингови центрове

Софтуерното оборудване на ДМЦ е 
базирано на Microsoft Windows 7, Microsoft 
SQL Server 2012 express и специализиран 
софтуерен пакет Measurments.Net

На фигури 4 и 5 са показани снимки от 
ЛМС, които действат в НАСНКРГФ и срав-
нение между старите и новите сонди.

Изводи

1. Добре развита и организирана Нацио-
нална автоматизирана система за непрекъс-
нат контрол на радиационния гама – фон в 
Република България и за информиране на 
населението при радиационни инциденти; 

Фиг. 4. Мачта на ЛМС Рожен – Гама-сонда и Метео станция
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2. Радиационния гама-фон е в грани-
ците на характерните за страната фонови 
стойности;

3. Разработена е и се реализира ясна 
програма по отношение гарантиране на 
ядрената безопасност.

Фиг. 5. Снимка на обновените сензори на една ЛМС. В ляво е спектрометричната сонда, 
по средата е старта и в дясно е новата дозиметрична сонда

1. Naredba za izgrazhdane, eksploatatsiya i razvitie na Natsionalnata avtomatizirana sistema za neprekasnat kontrol 
na radiatsionniya gama-fon v Republika Balgaria.
2. Godishen doklad na AYAR za 2014 g.
3. Natsionalna programa pri zashtita ot bedstviya 2014 -2018 g.
4. Vasilev G. Radioekologiya Tita konsult. Sofia 2005 g.
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Определяне на потенциални 
наводнения чрез 

геоинформационни технологии
Подполковник д-р Милен Иванов

 Капитан д-р Явор Янков

Резюме: Разкрита е възможността за изследване и определяне на наводнени участъци 
чрез изработване на цифров модел на релефа, хидроложки анализ чрез специализиран 
софтуер и обработка на данни в ГИС среда. Разработена е методика за определяне на 
залети територии на основата обработка на резултатите от напречни профили на участък от 
р. Росица в района на гр. Севлиево.
Ключови думи: система за анализ на реките, географска информационна система, 
наводнения, цифров модел на релефа

Abstract: The possibility of researching and defining flooded areas using digital landscape model, 
hydrological analysis thru specialized software and data processing in the GIS is being unveiled. 
Multiple methods of defining flooded areas on the basis of  results processing of transverse profiles 
of a specific area of the Rositsa river nearby the city of Sevlievo are developed.
Key words: River analysis system, Geographic information systems, flooding, Digital terrain model

М 
ониторингът на природните и 
техногенните бедствия и явле-
ния, се явява важен елемент от 

националната сигурност и има за цел да 
подпомогне решаването на някой основ-
ни проблеми, свързани със стабилизира-
не и подобряване състоянието на окол-
ната среда, ликвидиране и предотвра-
тяване на регионални екологични кризи, 
съхраняване на генетичните ресурси и 
на самовъзстановителния потенциал на 
биосферата. Това предполага разработ-
ката на национална система за монито-
ринг позволяваща оперативното решава-
не на задачите свързани с превенцията 
и действията по време на кризите и пре-
дотвратяване на последствията от тях, 
както и разработването на математиче-
ски и емпирични модели за отчитане на 
последствията от стопанската дейност, 
а също така анализиране на устойчи-
востта на функционалната структура на 
природните системи и осъществяване на 

краткосрочни и дългосрочни екологични 
прогнози.

Природните екологични катастрофи 
могат да се определят още и като екстре-
мални геофизични събития. Това са съби-
тията, при които геофизичните параметри, 
т.е. физикохимичните параметри на обкръ-
жаващата ни природна среда се изменят и 
добиват екстремални стойности. Екоката-
строфа може да настъпи както при рязко из-
менение на геофизичните параметри, така 
и при продължителното им отклонение със 
стойности, малко различаващи се от нор-
малните. Природните екокатастрофи въз-
никват на Земята без участието и намесата 
на човека. Антропогенната, или човешката 
дейност е свързана както с развитието на 
индустриализацията и урбанизацията, без 
които трудно можем да си представим про-
греса на човешкото общество, така и с не-
далновидни, погрешни и престъпни страте-
гии и действия в това развитие. Антропоген-
ните екокатастрофи настъпват вследствие 
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на химично, биологично, радиоактивно или 
друг вид замърсяване на въздуха, почвата 
и водите, причинено от нарушения на тех-
нологични процеси или на аварийни ситу-
ации в химични, енергетични, транспортни, 
биотехнологични, ядреноенергетични и 
други съоръжения и инсталации. Естест-
вено катастрофални ситуации могат да 
настъпят и по време на военни конфликти, 
когато умишлено се въздейства отрицател-
но върху околната среда и материалните 
фондове.

Физикогеографски 
характеристики на изследваната 

територия

Поречието на река Янтра  включва 
река Янтра и притоците ù, по-големите от 
които са левите притоци р. Росица, Сенов-
ска, Елийска, Студена река и десните при-
тоци р. Дряновска, Белица, Лефеджа. 

По-значителни притоци са: р. Росица 
– с дължина 164,3 км и водосборна площ 
2261,9 км2; р. Лефеджа – дължина 91,8 км, 
площ 2458,2 км2, р. Джулюница – дължина 
85,3 км, площ 864,3 км2, и пр.

Площта на водосборният басейн на 
Росица е 2 262 км2, което представлява 

28,8% от водосборния басейн на Янтра, а 
границите му са следните:

l на запад и северозапад — с водо-
сборния басейн на река Осъм;

l на север, изток и североизток — с 
водосборните басейни на малки реки, вли-
ващи се директно в река Янтра;

l на юг — с водосборния басейн на 
река Марица.

Средногодишен отток при гр. Севли-
ево — 10,6 m3/s. По течението на реката 
има изградени още 4 хидрометрични стан-
ции — при с. Водолей, с. Валевци, при ус-
тието на р. Видима и при устието на Роси-
ца в Янтра.

Росица е река със значителни сезон-
ни колебания. Максималният отток е през 
месеците април-юни, дължащ се на сне-
готопенето, а минималният — септември. 
През пролетното пълноводие протича око-
ло 70-80% от годишния отток, а през лят-
но-есенното маловодие — 9-10%.

Много често р. Росица причинява на-
воднения, поради което почти по цялото ѝ 
протежение, левият ѝ нисък бряг е кориги-
ран с водозащитни диги. Реката приижда 
няколко пъти и предизвиква наводнения. 
Общата физикогеографска характеристи-
ка е представена на фиг. 1.

Росица е река със значителни сезонни колебания. Максималният отток 
е през месеците април-юни, дължащ се на снеготопенето, а минималният —
септември. През пролетното пълноводие протича около 70-80% от годишния 
отток, а през лятно-есенното маловодие — 9-10%.

Много често р. Росица причинява наводнения, поради което почти по 
цялото ѝ протежение, левият ѝ нисък бряг е коригиран с водозащитни диги. 
Реката приижда няколко пъти и предизвиква наводнения. Общата 
физикогеографска характеристика е представена на фиг. 1

Фиг. 1 Обща физикогеографска характеристика на поречието на р. Росица.

Извършване на хидравлични изчисления 

Хидравличните изчисления се извършват като се вземe предвид 
водосборния басейн на р. Росица – фиг. 2.

Изчисляването на дълбочините / котите на водната повърхност в 
условията на равномерно движение не е сложна задача, която при 
неправилна форма на напречното сечение се усложнява единствено от 
необходимостта за определяне на площите на напречното сечение, 
намокрения периметър и хидравличния радиус за различни коти на водното 
ниво. 

Изчисленията са извършени с компютърния модел HEC-RAS 
(Hydrologic Engineering Center - River Analysis System), разработен от корпуса 

Фиг. 1. Обща физикогеографска характеристика на поречието на р. Росица
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Извършване на хидравлични 
изчисления 

Хидравличните изчисления се из-
вършват като се вземe предвид водосбор-
ния басейн на р. Росица – фиг. 2.

Изчисляването на дълбочините / ко-
тите на водната повърхност в условия-
та на равномерно движение не е сложна 
задача, която при неправилна форма на 
напречното сечение се усложнява един-
ствено от необходимостта за определяне 
на площите на напречното сечение, намо-
крения периметър и хидравличния радиус 
за различни коти на водното ниво. 

Изчисленията са извършени с ком-
пютърния модел HEC-RAS (Hydrologic 
Engineering Center - River Analysis System), 
разработен от корпуса на военните инже-
нери на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). 
Независимо, че същият се използва главно 
за провеждане на изчисления в условията 
на неравномерно движение, той може да 
бъде пригоден и за случая на равномер-
но движение, като граничните условия се 
задават чрез нормалните дълбочини, съ-
ответстващи на средния надлъжен наклон 
за изчислителния участък. 

Получените резултати включват из-

числената кота на водното ниво в профи-
ла за оразмерителното водно количество 
и серия от водни нива съответстващи на 
различни водни количества в диапазона 
на възможните такива (ключова крива на 
профила). След като е определена котата 
на водното ниво в изчислителния профил, 
от нея могат да бъдат определени площи-
те на заливане, като през нея се прекара 
равнина с надлъжен наклон равен на из-
мерения за представителния участък и се 
определи пресечницата на тази равнина с 
модела на терена. 

 Създаване на цифров модел 
на релефа

Цифровият модел на релефа (ЦМР) 
се явява дискретно (чрез ограничен брой 
елементи) представяне повърхнината на 
релефа. Като атрибути на елементите (при-
митивите) се явяват координатите X,Y,Z на 
точки от тях. Повърхнината на релефа се 
описва чрез елементарни площни елемен-
ти, наречени фасетки. Те могат да бъдат 
образувани от възлите на регулярна или 
нерегулярна мрежа от точки на моделната 
повърхнина. Обикновено за аналитичното 
представяне на точките от повърхнината 

на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of Engineers). Независимо, 
че същият се използва главно за провеждане на изчисления в условията на 
неравномерно движение, той може да бъде пригоден и за случая на 
равномерно движение, като граничните условия се задават чрез нормалните 
дълбочини, съответстващи на средния надлъжен наклон за изчислителния 
участък. 

Фиг. 2 Водосборен басейн на р. Росица.

Получените резултати включват изчислената кота на водното ниво в 
профила за оразмерителното водно количество и серия от водни нива 
съответстващи на различни водни количества в диапазона на възможните 
такива (ключова крива на профила). След като е определена котата на 
водното ниво в изчислителния профил, от нея могат да бъдат определени 
площите на заливане, като през нея се прекара равнина с надлъжен наклон 
равен на измерения за представителния участък и се определи пресечницата 
на тази равнина с модела на терена. 

Създаване на цифров модел на релефа

Цифровият модел на релефа (ЦМР) се явява дискретно (чрез ограничен 
брой елементи) представяне повърхнината на релефа. Като атрибути на 
елементите (примитивите) се явяват координатите X,Y,Z на точки от тях. 
Повърхнината на релефа се описва чрез елементарни площни елементи, 
наречени фасетки. Те могат да бъдат образувани от възлите на регулярна или 

Фиг. 2. Водосборен басейн на р. Росица
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на терена се използва функция, наречена 
прогнозна (предсказана). Най-често тя се 
представя във вида (1) и (2):

Извличането на информация за то-
пографските особености на територията, 
която ще бъде залята при съответното 
водно ниво изисква наличието на цифров 
модел на терена (ЦМТ). В [14] се препо-
ръчва използването на ЦМТ от мисия 
SRTM с пространствена резолюция 90 
м. Този модел е безплатен и наличен за 
свободен достъп от страницата на USGS. 
Използването му обаче би било удачно 
за анализи на регионално ниво, напр. ге-
нериране на водосборна площ за дадена 
точка и извличане на нейните характерис-
тики (наклон, 3D площ и др.), но ниската 
пространствена разделителна способ-
ност която притежава го прави непри-
ложим при анализи на локално ниво, 
какъвто е определянето на площта 
и средната дълбочина на заливните 
територии при наводнение. 

Това наложи  следния ред на използ-
ването на източници на ЦМТ: 

l ЦМТ, изготвен чрез LIDAR- засне-
мане; 

l ЦМТ, генериран от топографски 
карти в мащаб 1:5 000; 

l ЦМТ, генериран от топографски 
карти в мащаб 1:25 000. 

Данни от LiDAR заснемане са налич-
ни и са използвани само за малка част от 
района на БДДР (басейнова дирекция ду-
навски регион), а именно долното течение 
на р. Русенски Лом. Там залятата терито-
рия е изчислена на база тези данни. 

За останалите участъци е използван 
ЦМТ генериран от изохипси, дигитализи-
рани от топографски карти. Дигитализи-
рани са изохипси от топографски карти в 
мащаб 1:5 000 и 1:25 000 за 36 участъка. 
Работата по дигитализацията на изохипси 
е извършена в среда на ArcGIS Desktop 
версия 9.x. Използваните като основа то-
пографски карти са геореферирани в коор-
динатна система WGS 1984. 

След дигитализацията данните се 
проверяват за топологична точност и пъл-
нота на атрибутите. Задължително се пра-

ви проверка на точността на въведените 
данни за надморска височина на изохип-
сите, като за целта се генерира ЦМТ, а от 
него и сенкорелеф. По сенкорелефа ви-
зуално лесно се различават неточности в 
надморската височина. 

Следващата стъпка е създаване на 
самия ЦМТ. За целта се използва функ-
цията TopoToRaster, достъпна чрез ArcGIS 
Desktop, Spatial Analyst Extension. Като 
входни данни се използват изохипсите 
като линейни обекти и граница на участъ-
ка, за който се създава самия ЦМТ, като 
полигонов обект. Резултатният ЦМТ е с 
пространствена резолюция 3 или 10 ме-
тра, в зависимост от източника от който са 
дигитализирани хоризонталите, съответно 
1:5 000 и 1:25 000. 

Крайният резултат е създаден ЦМТ 
във формат ESRI GRID със съответната 
пространствена резолюция за всеки учас-
тък, за който се анализира заплахата от 
наводнения. 

 
Методика за оценка 

на наводнения в Дунавски регион  

Възможностите на съвременните 
геоинформационни технологии и в част-
ност на ГИС позволяват прилагане на 
нови методи при обработката и интер-
претацията на различни пространстве-
ни информационни масиви от данни. В 
този случай при генерирането на раз-
лични цифрови модели, структурирането 
и анализът на резултатите се изключва 
субективния фактор.

В приложение №1 е показана структу-
рата на ГИС, позволяваща количествено и 
пространствено описание, необходимо за 
анализ на възможни наводнения от р. Ро-
сица [2,7].

Този подход позволява да се опти-
мизират параметрите за оценка на риска 
както от страна на техногенни, така и от 
страна на антропогенни фактори. Това 
позволява да се извърши обективна оцен-
ка за влиянието върху околната среда на 
разглежданата територия.

Разработването на геоинформацион-
на основа за речната система на даден 
водосбор е особено актуално, тъй като тя 
е основен елемент в определянето както 
на орохидрографските му характеристики 

нерегулярна мрежа от точки на моделната повърхнина. Обикновено за 
аналитичното представяне на точките от повърхнината на терена се използва 
функция, наречена прогнозна (предсказана). Най-често тя се представя във 
вида (1) и (2):

                                     Z =F(X ,Y)                                                      (1)
         𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑎𝑎𝑎𝑎00 + 𝑎𝑎𝑎𝑎10𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑎𝑎𝑎𝑎01𝑌𝑌𝑌𝑌 + 𝑎𝑎𝑎𝑎20𝑋𝑋𝑋𝑋2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎02𝑌𝑌𝑌𝑌2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎11𝑋𝑋𝑋𝑋𝑌𝑌𝑌𝑌 + ⋯        (2)

Извличането на информация за топографските особености на 
територията, която ще бъде залята при съответното водно ниво изисква 
наличието на цифров модел на терена (ЦМТ). В [14] се препоръчва 
използването на ЦМТ от мисия SRTM с пространствена резолюция 90 м. 
Този модел е безплатен и наличен за свободен достъп от страницата на 
USGS. Използването му обаче би било удачно за анализи на регионално 
ниво, напр. генериране на водосборна площ за дадена точка и извличане на 
нейните характеристики (наклон, 3D площ и др.), но ниската пространствена 
разделителна способност която притежава го прави неприложим при 
анализи на локално ниво, какъвто е определянето на площта и средната 
дълбочина на заливните територии при наводнение.

Това наложи  следния ред на използването на източници на ЦМТ: 
• ЦМТ, изготвен чрез LIDAR- заснемане; 
• ЦМТ, генериран от топографски карти в мащаб 1:5 000; 
• ЦМТ, генериран от топографски карти в мащаб 1:25 000. 

Данни от LiDAR заснемане са налични и са използвани само за малка 
част от района на БДДР (басейнова дирекция дунавски регион), а именно 
долното течение на р. Русенски Лом. Там залятата територия е изчислена на 
база тези данни. 

За останалите участъци е използван ЦМТ генериран от изохипси, 
дигитализирани от топографски карти. Дигитализирани са изохипси от 
топографски карти в мащаб 1:5 000 и 1:25 000 за 36 участъка. Работата по 
дигитализацията на изохипси е извършена в среда на ArcGIS Desktop версия 
9.x. Използваните като основа топографски карти са геореферирани в 
координатна система WGS 1984. 

След дигитализацията данните се проверяват за топологична точност и 
пълнота на атрибутите. Задължително се прави проверка на точността на 
въведените данни за надморска височина на изохипсите, като за целта се 
генерира ЦМТ, а от него и сенкорелеф. По сенкорелефа визуално лесно се 
различават неточности в надморската височина. 
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така и на отнесените към тях количестве-
ни параметри на оттока, формиращ се в 
рамките на същия водосбор. На тази база 
могат да се реализират обосновано с дос-
татъчна точност екологични оценки за на-
воднението[11].

Чрез прилагането на ГИС като инстру-
мент за анализ и изследване на наводне-
нието на дадена територия могат да се 
дават резултати с достатъчна точност по 
отношение на въздействията върху окол-
ната среда.

Описание на методиката 
за анализ на възможни 
наводнения от р. Росица

Методиката за анализ на възможни 
наводнения включва следните етапи:

- Генериране на цифров модел на ре-
лефа на територията на гр. Севлиево, кой-
то да се използва като основа за разпола-
гане на необходимите векторни слоеве за 
анализ на наводнението;

- Определяне на векторните слоеве, 
необходими за анализ на наводнението;

- Създаване на дефинираните век-
торни слоеве в среда на ГИС на базата на 
спътникови, наземни и GPS данни;

- Проектиране и реализиране на ГИС 

на базата на създадената геоинформа-
ционна основа и векторни слоеве, необхо-
дими за анализ на възможни наводнения 
на територията на гр. Севлиево;

- Анализ на ситуацията при наводне-
нието и на неговото въздействие в среда 
на ГИС;

- На базата на анализа на характерис-
тиките на наводнението на територията на 
гр. Севлиево в среда на ГИС се извършва 
оценка [13].

Описаната методика изисква използ-
ването на спътникови и GPS данни. В ка-
чеството на спътникови данни са използ-
вани изображения с висока разделителна 
способност, които дават възможност за 
прецизна оценка на местоположението 
на наличните водни тела (язовири, езера) 
както и релефа на изследваната терито-
рия, които са една от причините за възник-
ване на наводнението [3,14].

Използвани са два различни източ-
ника за генериране на ЦМР – единият на 
базата на спътникови данни, а другият от 
наземни данни фиг. 3. Размерът на клет-
ката на модела генериран от спътникови 
данни е 20 m, a вторият модел е с размер 
на клетката 10 m.

Цифровият модел с по-малък раз-
мер на клетката, генериран на базата на 

- Генериране на цифров модел на релефа на територията на гр. 
Севлиево, който да се използва като основа за разполагане на необходимите 
векторни слоеве за анализ на наводнението;

- Определяне на векторните слоеве, необходими за анализ на 
наводнението;

- Създаване на дефинираните векторни слоеве в среда на ГИС на базата 
на спътникови, наземни и GPS данни;

- Проектиране и реализиране на ГИС на базата на създадената 
геоинформационна основа и векторни слоеве, необходими за анализ на 
възможни наводнения на територията на гр. Севлиево;

- Анализ на ситуацията при наводнението и на неговото въздействие в 
среда на ГИС;

- На базата на анализа на характеристиките на наводнението на 
територията на гр. Севлиево в среда на ГИС се извършва оценка [13].

Описаната методика изисква използването на спътникови и GPS данни. 
В качеството на спътникови данни са използвани изображения с висока 
разделителна способност, които дават възможност за прецизна оценка на 
местоположението на наличните водни тела (язовири, езера) както и релефа 
на изследваната територия, които са една от причините за възникване на 
наводнението [3,14].

Използвани са два различни източника за генериране на ЦМР –
единият на базата на спътникови данни, а другият от наземни данни фиг. 3.
Размерът на клетката на модела генериран от спътникови данни е 20 m, a 
вторият модел е с размер на клетката 10 m.

Фиг. 3 Наземни данни за изработване на ЦМР.
Фиг. 3. Наземни данни за изработване на ЦМР
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по-едромащабен картен материал, дава 
детайлна картина за релефа на изследва-
ната територия – фиг. 4.

Значими наводнения в проектна 
единица 6а – река Янтра част 1

Групирането на миналите наводне-
ния в общи събития е извършено според 
причината и времето на настъпване и ще 

се използва като основа за определяне на 
районите с риск за наводнения. За голям 
брой от населените места, през различен 
период на време се наблюдава повторяе-
мост в настъпването на минали наводне-
ния. Разпределението на значимите мина-
ли събития по проектни единици е показа-
но на фиг. 5. 

Река Янтра е разделена на две про-
ектни единици. Проектна единица 6а 

Цифровият модел с по-малък размер на клетката, генериран на базата 
на по-едромащабен картен материал, дава детайлна картина за релефа на 
изследваната територия – фиг. 4.

Фиг. 4. Модел на релефната повърхнина при гр. Севлиево.

Значими наводнения в проектна единица 6а – река Янтра част 1.
Групирането на миналите наводнения в общи събития е извършено 

според причината и времето на настъпване и ще се използва като основа за 
определяне на районите с риск за наводнения. За голям брой от населените 
места, през различен период на време се наблюдава повторяемост в 
настъпването на минали наводнения. Разпределението на значимите минали 
събития по проектни единици е показано на фиг. 5.

Фиг. 5. Разпределение на значимите минали наводнения за проектна 
единица 6а – река Янтра част 1.

Цифровият модел с по-малък размер на клетката, генериран на базата 
на по-едромащабен картен материал, дава детайлна картина за релефа на 
изследваната територия – фиг. 4.

Фиг. 4. Модел на релефната повърхнина при гр. Севлиево.

Значими наводнения в проектна единица 6а – река Янтра част 1.
Групирането на миналите наводнения в общи събития е извършено 

според причината и времето на настъпване и ще се използва като основа за 
определяне на районите с риск за наводнения. За голям брой от населените 
места, през различен период на време се наблюдава повторяемост в 
настъпването на минали наводнения. Разпределението на значимите минали 
събития по проектни единици е показано на фиг. 5.

Фиг. 5. Разпределение на значимите минали наводнения за проектна 
единица 6а – река Янтра част 1.

Фиг. 4. Модел на релефната повърхнина при гр. Севлиево

Фиг. 5. Разпределение на значимите минали наводнения 
за проектна единица 6а – река Янтра част 1
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включва главната река Янтра до влива-
нето ù в р. Дунав и левите притоци на р. 
Янтра от вливането на р. Лефеджа нагоре 
по течението до изворите ù (включително 
водосборите на реките Росица, Елийска и 
Студена). В тази проектна единица не са 
включени крайдунавските низини, които се 
отнасят към проектна единица 22 – река 
Дунав и прилежащите ù низини. В така оп-
исаните граници площта на проектна еди-
ница 6а е около 4700 кm2. 

В рамките на тази проектна единица 
са регистрирани 33 значими минали съби-
тия в 18 населени места (фиг. 5).

Анализ на наводнения  
в среда на ГИС на базата  

на предложената методика

За да се определи средната надмор-
ска височина на прилежащата територия 
на гр. Севлиево се използва „метод на 
профилите“. При този метод се трасират 
профили, приблизително перпендикуляр-
ни на течението на реката - фиг. 6. 

В средата ГИС точките от профили-
те с една и съща надморска височина се 
свързват и по този начин се определят 
разливните зони на р. Росица – фиг. 7. 

Фиг. 7. Разливните зони на р. Росица при гр. Севлиево

Река Янтра е разделена на две проектни единици. Проектна единица 6а 
включва главната река Янтра до вливането й в р. Дунав и левите притоци на 
р. Янтра от вливането на р. Лефеджа нагоре по течението до изворите й 
(включително водосборите на реките Росица, Елийска и Студена). В тази 
проектна единица не са включени крайдунавските низини, които се отнасят 
към проектна единица 22 – река Дунав и прилежащите й низини. В така 
описаните граници площта на проектна единица 6а е около 4700 км2.

В рамките на тази проектна единица са регистрирани 33 значими 
минали събития в 18 населени места (фиг. 5).

Анализ на наводнения в среда на ГИС на базата на предложената 
методика.

За да се определи средната надморска височина на прилежащата 
територия на гр. Севлиево се използва „метод на профилите“. При този метод 
се трасират профили, приблизително перпендикулярни на течението на 
реката - фиг. 6.

В средата ГИС точките от профилите с една и съща надморска 
височина се свързват и по този начин се определят разливните зони на р. 
Росица – фиг. 7.

Фиг. 6. Напречни профили по протежение на р. Росица.
Фиг. 6. Напречни профили по протежение на р. Росица

Фиг. 7. Разливните зони на р. Росица при гр. Севлиево.
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Приложение №1

Структура на ГИС за анализ на наводнения

Приложение №1
Структура на ГИС за анализ на наводнения.
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