
 

 

 

 

 

 

 

майор инж. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 

 

 

 

 

НЕВОЕННИ АСПЕКТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД В 

НАТО НА ОПЕРАТИВНО НИВО 

 

 

 

 

 

AВТОРЕФЕРАТ 

на дисертационен труд 

 

 

 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“, 

докторска програма по научна специалност „Военнополитически проблеми на 

сигурността” 

 

 

 

 

Научен ръководител 

полк. доц. д-р Стоян Георгиев Стойчев 

 

 

 

 

София • 2019 г. 

 

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ 

ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ 

КАТЕДРА „СЪВМЕСТНИ ОПЕРАЦИИ И ПЛАНИРАНЕ“ 

 

 



2 / 40 
 

Дисертационният труд се състои от 265 листа 

Основен текст – 178 листа 

Брой на приложенията – 10 

Брой на литературните източници – 88 

Брой на публикациите по дисертацията – 4 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 20.01.2020 г. от 10.00 ч. в брифинг зала        

А-3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Материалите по защитата ще бъдат на разположение на интересуващите се в стая № 305A на 

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, тел. 02/9226541. 

Дисертационният труд е обсъден на катедрен съвет на 13.11.2019 г. и е насочен за защита 

пред Научно жури от катедра „Съвместни операции и планиране“ при факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ – София. Област на висшето образование 

9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, докторска 

програма „Военно – политически проблеми на сигурността“. 

Докторантът работи в катедра „Съвместни операции и планиране“ при факултет „Национална 

сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Основните изследвания по дисертационния труд са проведени във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ и структури на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи. 

 

Автор: майор инж. Валентин Иванов Георгиев 

Тема: „Невоенни аспекти при прилагане на всеобхватния подход в НАТО на оперативно 

ниво“. 

 

Тираж 3 броя 

Излиза от печат на 27.11.2019 г. 

Издателски комплекс на Военна академия „Г. С. Раковски“  

 

 

 



3 / 40 
 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Настъпилите значителни промени в съвременната международната среда на сигурност 

оказват влияние не само на отделните държави, но и на международните организации. Европейската 

сигурност е под постоянно въздействие както от дестабилизиращите действия на извършените 

терористични атаки, така и от различни страни със „слаб“ държавен апарат явяващи се източници 

на несигурност, и обхващащи държави от Близкия изток и Северна Африка. Извършените 

терористични атаки показаха на преден план уязвимостта на Европа и проблемите при справянето с 

огромния бежански поток през 2015 и 2016 година и невъзможността да се филтрира същия от 

членове на терористични групировки с „не добри“ намерения. Европа е изправена пред заплахи за 

сигурността, обхващащи: тероризъм, религиозен екстремизъм, трафик на хора и контрабанда и 

разпространение на оръжия. НАТО разглежда съществуващите или потенциалните кризи отвъд 

границите на Алианса като евентуални потенциални заплахи влияещи върху сигурността на 

държавите членки и територията им. В последните години станахме свидетели на възникването на 

нов вид кризи и конфликти, характеризиращи се с нови способи и методи на използване, не само на 

въоръжени сили, но и на скрита дипломация. Разрешаването на конфликтите само с военни средства 

вече е на заден план и следва да се използва само в краен случай. Тази съвременна динамична среда 

изисква поддържане на постоянна адаптация към съществуващите и възникващи заплахи и 

поддържане на адекватни способности за противодействие. Комплексността на съвременната среда 

за сигурност изисква комбинираното използване на всички източници на мощ за превенция и 

противодействие на съществуващите и зараждащи се кризи и конфликти. Именно тази необходимост 

обуславя използването на Всеобхватния подход.    

Актуалност 

Актуалността на темата произтича от факта, че трансформационните процеси оказват влияние 

на системите за сигурност в глобален аспект. Това касае пряко както способностите на военния 

компонент, ангажиран с обезпечаване на сигурността, отбраната и териториалната цялост на 

държавите, така също способностите на невоенния компонент за действия при кризи. Прилагането 

на всеобхватния подход по своята същност предполага синхронизирано използване на всички 

инструменти на мощ при разрешаването на кризи и конфликти, но на практика прилагането му се 

оказва не лека задача. 

Едно от необходимото направление за повишаване на потенциала на военният и невоенният 

компонент е да се подобри координацията между тях при действия при кризи или конфликти 

(съществуващи или възникващи), с което следва да се подобри взаимодействието на участниците и 

ще даде възможност за по-ефективни действия и достигане на желаното крайно състояние при 

провеждане на операции на оперативно ниво в НАТО. 

Постоянно променящата се съвременната среда за сигурност и Комплексността на 

съвременните заплахи налагат изискването за поддържане на адекватни способности за превенция и 

управление на кризи. Промяна в средата за сигурност и надвисналите заплахи за Европа през 

последните пет години подтикна НАТО и ЕС на направят това, което не успяха за времето от 

създаването си до 2014 година. През последните пет години двете международни организации 

постигнаха съгласие за взаимно допълване на съществуващите способности и придобиване на нови 
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такива, с което да се създаде готовност за противодействие на надвисналите заплахи. Двете 

международни организации предприеха над седемдесет мерки за противодействие на съвременните 

заплахи и управлението на кризи. Част от предприетите мерки са провеждане на паралелни и 

координирани учения имащи за цел подобряването на координацията и взаимодействието не само 

между държавите членки на двете международни организации, но и между НАТО и ЕС. 

Република България като пълноправен член на двете международни организации има 

произтичащи задължения да подобри националната система за управление при кризи. С 

подобряването, на която от една страна следва да се подобри готовността на системата за сигурност 

да гарантира устойчивост при превенцията и управлението на кризи. А от друга чрез устойчивостта 

на националната система за кризи да се способства за допълването на общата сигурност в Европа.  

Обект и предмет на изследването. 

Обект на изследването: Процесът на прилагане на всеобхватния подход при управление на 

кризи и при провеждане на операции на НАТО на оперативно ниво. 

Предмет на изследването: Влиянието на взаимодействието и сътрудничеството между 

военния и невоенния компонент върху прилагането на всеобхватния подход при управление на 

кризи и върху процеса на планиране на операции в НАТО на оперативно ниво.  

Цел и задачи на дисертационния труд 

Настоящия дисертационен труд има за цел: да изследва необходимостта от прилагане на 

всеобхватния подход и да се разкрият направленията за повишаване на взаимодействието и 

координацията между невоенните и военни участници при прилагането на посочения подход. Това 

от своя страна ще доведе до усъвършенстване на процесите и процедурите при разрешаването на 

възникващи и съществуващи кризи, както и при прилагането на подхода в съвременните операции. 

Предвид пълноправното членство на Република България в НАТО и ЕС и произтичащите 

задължения, да се разкрият направленията за повишаване на способностите на държавата ни при 

управление на кризи чрез прилагането на всеобхватния подход, както на национално ниво, така и 

съвместно с международните организации (НАТО и/или ЕС). 

За постигане на така формулираната цел на дисертационния труд, са поставени следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се изследва необходимостта от прилагането на всеобхватния подход в 

съвременната среда за сигурност при разрешаването на възникващи и съществуващи кризи, и да се 

разкрият теоретичните постановки за повишаване на резултатите при прилагането му; 

2. Да се изследват особеностите при взаимодействието и сътрудничеството между 

военния и невоенния компонент в провежданите от НАТО операции и да се разкрият особеностите 

и предизвикателствата при взаимодействието и сътрудничеството между различните структури на 

национално ниво участващи в процеса за управление на кризи; 

3. Да се разкрият направленията за повишаването на взаимодействието между военните 

и невоенни участници в процеса на планиране на операции в НАТО на оперативно ниво и да се 

разкрият направленията за подобряване на националната система за управление при кризи. 
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Имайки предвид широкия обхват на понятието „всеобхватен подход“ и за по-голяма 

задълбоченост и конкретика на научното изследване, същото е извършено при следните 

ограничения: 

1. За определяне на необходимостта за прилагане на всеобхватния подход ще бъдат 

разгледани взаимодействието на НАТО с останалите международни организации имащи 

отговорност за сигурността в Европа (ООН и ЕС), на оперативно ниво; 

2. Предвид обхвата на понятието „Всеобхватен подход“, същия ще бъде разгледан в 

рамките на координацията и взаимодействието между военните и невоенните участници при 

планиране и провеждане на операции и управление на кризи; 

3. Имайки предвид произтичащите ангажименти на Република България от членството 

ни в НАТО и ЕС свързани подобряването на способностите за управление при кризи, в 

дисертационния труд ще бъде анализирана системата за управление при кризи, а направените 

предложения ще обхващат кризите от невоенен характер; 

4. В разработването на дисертационния труд не са използвани материали съдържащи 

класифицирана информация. 

Методология на изследването 

За постигането на така поставената цел и решаването на посочените задачи са използвани 

общо научните методи на изследване: литературен обзор, анализ и синтез, сравнение, системен 

подход. Използван е и метода на експертните оценки, на основата на анкетна карта и свободно 

интервю. При анализа на данните от емпиричното изследване, са приложени статистическите 

методи – количествен, и качествен анализ.  

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Структура на дисертационния труд 

 Дисертационния труд се състои от увод, три глави с изводи към всяка глава, общи изводи, 

заключение и приложения. Основния текст обхваща 178 листа, 88 литературни източника и 10 

приложения. Номерацията на главите и параграфите съответстват на тези от дисертацията. 

Съдържание на дисертационния труд 

В увода се обосновава актуалността на темата и практико-приложния й характер. Определени 

са обекта и предмета на изследването, дефинирани са целта, основните задачи и са посочени 

ограниченията, при които се извършва настоящото изследване. В първа глава се решава първата 

научноизследователска задача на дисертационния труд в обхвата на три параграфа. Във втора глава 

се решава втората научноизследователска задача на дисертационния труд, в обхвата на четири 

параграфа. В трета глава се решава третата научноизследователска задача в обхвата на три 

параграфа. 
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ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ОБЛАСТИ 

(ДОМЕЙНИ) ОТ ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД НА НАТО КЪМ ОПЕРАЦИИТЕ И ПРИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ 

1.1. Произход и еволюция на възгледите за всеобхватния подход на международните 

организации към операциите. 

Постоянно променящата се комплексна среда за сигурност и поуките от проведените 

операции на НАТО в последните години обуславят изискването, че е необходим прилагането на 

подход комбиниращ усилията както на военните, така и на невоенните участници при разрешаването 

на кризи и конфликти. Прилагането на всеобхватен подход (ВсП), обхваща всички инструменти на 

мощта (на национално и международно ниво) – политически/дипломатически, икономически, 

военни и информационни инструменти. Военните средства, въпреки че са от съществено значение 

за разрешаването на конфликти, от опита в последните десетилетия се потвърждава твърдението, че 

същите са в състояние, и няма как да обхванат целият спектър от необходимите действия за 

решаването на все по-сложните предизвикателства в сферата на сигурността в съвременния свят. 

При разглеждането на всеобхватния подход е необходимо да се търсят общите допирни точки 

между военните и невоенни участници при съвместното им участие в планирането и провеждането 

на операции по разрешаване на кризи и конфликти. Като на базата на тези допирни точки да се 

определят положителните страни и областите чрез подобряването, а от там и направленията за  

подобряване прилагането на всеобхватния подход. 

Всеобхватният подход може да го разгледаме като пресечната точка между военните и 

гражданските участници при съвместната им дейност за постигането на важни и/или 

взаимосвързани цели, при управлението и разрешаването на кризи. През последните две десетилетия 

НАТО като международна организация и страните членки на Алианса участват в операции по 

поддържане на световния мир и сигурност, както в Европа, така и по света. 

Проведените и текущите операции и мисии на НАТО са в обхвата на операции по сдържане и 

защита, и операции по управление на кризи.1 Ако в операциите по сдържане и защита военните са 

водещи, то във при управлението на кризи е необходимо военните да гарантират сигурността на 

гражданските организации за подобряване на управлението, икономическото развитие, върховенство 

на закона и т.н., като с увеличаването на сигурността в тези области, намесата на военния компонент 

намалява. Много често военният компонент е необходимо да изпълнява дейности, които са в обсега 

на „гражданските участници”. Това се дължи се на факта, че в следствие на недостига на гражданска 

експертиза и/или наличие на високо ниво на заплаха за гражданския персонал. Ефективното 

прилагане на всеобхватен подход към кризисните ситуации се базира на съвместните усилия на 

участниците в разрешаването на дадената криза, а именно военните формирования, международните 

организации и неправителствените организации. Това от своя страна изисква синхронизиране на 

действията им за достигане до поставените цели и крайно състояние. 

Произход и развитие на концепцията за всеобхватния подход от международните организации. 

 Променящата се съвременна среда за сигурност наложи необходимостта от съвместно 

използване на всички инструменти на мощта за разрешаването на възникващите конфликти или 

                                                           
1 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm - посетен на 16.03.2019 г. в 23.00ч 
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кризи. Това от своя страна изисква намирането на точния подход за справяне със съвременните 

предизвикателства. 

От друга страна няма как да съществува универсален всеобхватен подход към всяка една 

възникнала ситуация. Комбинацията от прилаганите инструменти на мощта за разрешаването на 

дадена криза няма да бъдат приложими в разрешаването на друга такава. Всеки един конфликт 

можем да го разгледаме като уникален само по себе си. Именно затова е необходимо да се извърши 

внимателен анализ на факторите на средата довели до възникването и развитието на самия конфликт 

(криза), като на базата на извършените подробни анализи да бъдат определени необходимите 

инструменти за справяне с него, с което да се определят и направленията за прилагане и изпълнение 

на всеобхватния подход. 

За първи път всеобхватния подход е въведен в рамките на политическите среди на НАТО чрез 

т.н. Датска инициатива в края на 2004 г. Инициативата е подкрепена от шест държави - Канада, 

Чешката Република, Унгария, Нидерландия, Норвегия и Словакия. На базата на получената 

подкрепа всеобхватния подход е включен в дневния ред на срещата на върха на Алианса в Рига през 

2006 година.  

Поуките, извлечени от операциите на НАТО, показват, че за справянето с кризисни ситуации 

се изисква всеобхватен подход, съчетаващ в себе си политически/дипломатически, 

граждански/информационни и военни инструменти. Въз основа на уникалните си възможности и 

оперативен опит, НАТО допринася за усилията на международната общност за поддържане на мира, 

сигурността и стабилността в пълна координация с други действащи участници. Военните средства, 

макар и съществени, сами по себе си не са достатъчни, за да отговорят на многото сложни 

предизвикателства пред нашата сигурност. Ефективното прилагане на всеобхватен подход към 

кризисни ситуации изисква държавите, международните организации и неправителствените 

организации да допринесат чрез съгласувани усилия до крайното състояние2. 

На базата на разбиранията свързани с Всеобхватния подход можем да обобщим, че подхода 

по своята същност представлява пресечна точка, която по хоризонтала обхваща едновременно 

граждански и военни участници (където това е възможно), съюзници, международни организации и 

местни участници, а по вертикала обхваща различните етапи от инициирането на процеса до пълното 

разрешаване на дадената криза. Вземайки предвид естеството на всеобхватния подход, от 

жизненоважно значение се явява сложния процес на сътрудничеството и взаимодействието на 

всички нива, както с участващите държави, така и със съюзниците, международните организации, 

неправителствените организации и страната домакин изявила желание за подпомагане. 

На базата на съществуващите схващания за подхода можем да обобщим, че действията за 

повишаването на координацията и взаимодействието между военния и невоенния компонент, би 

следвало: „Да доведат до най-рационално използване на всички източници на мощта 

(политически/дипломатически, граждански, икономически и военни инструменти) за 

достигане по най-приемливия и бърз начин на поставените цели и крайно състояние в процеса 

на планиране и провеждането на различните видове операции в НАТО и/или ЕС”.  

Въпреки очевидните предимства на този подход, неговото прилагане на практика е доказано, 

че се извършва с трудности, а на моменти се явява почти невъзможно. „Всеобхватния подход“ се 

                                                           
2 https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm посетено на 09.02.2018, 09.40 ч. 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm%20видяно%20на%2009.02.2018
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основава на идеята, че един участник или страна не разполага с всички компетенции или ресурсите, 

необходими за възстановяване на мира или за управлението и предотвратяване на кризи и 

конфликти. Следователно, за целите на това изследване използвания термин „всеобхватен подход“ 

се отнася до координацията, сътрудничеството и взаимодействието между различните компоненти 

(граждански, военни); координация на различни отделни инструменти (дипломация, икономически, 

информационни, военни) на различни нива (политическо, стратегическо, оперативно и тактическо) 

в рамките на дадена организация (например, ООН, НАТО и ЕС), но също така и между различните 

участници. Независимо от терминологичните различия, ООН, ЕС и НАТО подчертават 

необходимостта от координация в операциите по управление на кризи.  

Предвид разнообразието на различните етапи3 от разрешаването на дадената криза, и 

спецификата на участието на различните участници през посочените различни етапи (кой участник 

е с поддържаща роля и кой е с поддържана роля) следва да подчертаем, че всеобхватния подход 

заема централно място при разрешаването на кризи и по-точно в концепцията за стабилизиращите 

операции. Поради факта, че в този етап поддържани (водещи) в планирането на операцията се явяват 

военните участници, но гражданските участници имат ключова роля, то координацията и 

взаимодействието между военните и гражданските участници има най-голямо значение за 

повишаване на ефективността при провеждането на операциите. 

Това поражда нуждата от използването не само на военния инструмент, но и необходимостта 

да се отиде отвъд военната мощ, което от своя страна изисква сътрудничеството и координацията на 

НАТО с граждански участници, било то в паралелни програми (едновременно разположени с НАТО) 

или в преход между ръководени от НАТО и граждански действия. Ангажирането на НАТО в 

хуманитарни проекти или проекти за развитие поставя въпроса за координация с хуманитарните 

организации или участници в развитието на средата за сигурност в различна светлина, отколкото 

когато мисиите на НАТО остават чисто военни. Това от своя страна не само поражда и повдига 

въпроса за между институционалната координация, но и поставя координационния дебат в по-

широкия контекст на ролята и стойността на военните в невоенните задачи, легитимността и 

дългосрочната ефективност на тези действия и тяхното въздействие върху хуманитарното 

пространство и свързаните с него принципи. 

1.2. Анализ на основните области (домейни) на всеобхватния подход на НАТО към 

операциите. 

На основата на проведените операции след деветдесетте години на двадесети век и 

натрупания опит, Алианса оценя необходимостта за разрешаването на съвременните конфликти и 

кризи, чрез използването не само на военни, но и на политически и граждански инструменти. 

Именно чрез прилагането на всеобхватния подход и чрез инструментите ще се въздейства върху 

средата за сигурност, което позволява на Алианса да постигне набелязаните цели и крайното 

състояние за всяка една операция. Посочения подход намира своето приложение в подготовката, 

планирането и провеждането на операции за разрешаване на кризи. По своята същност всеобхватния 

подход е заложен в основополагащите документи на НАТО свързани с планирането и провеждането 

на операции. Подхода представлява израз на процеса на кризисно планиране и се съдържа в 

                                                           
3 Мониторинг, ескалация на кризата, разрешаване на същата с военни средства, операции по стабилизиране, операции 

по възстановяване, изграждане на мир, поддържане на траен мир до предаването на отговорности и 

самостоятелното поддържане на мира. 
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последния вариант на Директивата за всеобхватно планиране на операциите (ДВПО), която се явява 

един от основните документи за планиране на кампании и операции в НАТО. 

Съвременните конфликти и кризи се характеризират със сложни взаимозависимости, 

подкрепени с комбинации от исторически, политически, военни, социални, културни и 

икономически въпроси. Тези въпроси като цяло са взаимно зависими и, следователно, необходимите 

решения за разрешаване на тези проблеми са от различен характер. Алианса в момента разпознава 

шест (6) домейна в пространството залегнали в ДВПО (PMESII), въпреки че същите не са константни 

и други могат да бъдат включени в бъдеще. Те са: Политическа област (домейн) – Political; Военна 

област (домейн) – Military; Икономическа област (домейн) – Economic; Социална област (домейн) – 

Social; Информационна област (домейн) – Information; Инфраструктурна област (домейн) – 

Infrastructure; 

Разбира се това са едни от основните области (домейни), но не са константни такива. В 

последните няколко години се обособиха и няколко други области, които набират все по-голямо 

влияние върху средата за сигурност. А именно: Кибер-сигурност област (домейн), макар че в широк 

смисъл този домейн е част от информационния; Космоса като област (домейн). Но за нуждите на 

настоящото изследване последните две нямат такова голямо значение, затова ще се спрем само на 

първите шест области (домейна). Ще бъде разгледана същността на факторите на средата, които от 

своя страна се явяват първопричините и са в основата за възникването и развитието на конфликтите. 

1.2.1. Анализ на политическата област (домейн) 

Политическата сфера обхваща и ефектите от прилаганата воля на населението като 

нематериален първичен фактор. Този фактор от своя страна може да се разглежда като движеща сила 

за постигането на целите на дадена държава или субект. Подробния анализ и разбирането на 

същността на проблема и какво точно мотивира ключовите групи (политически, военни, 

бунтовнически и т.н.) ще помогне от своя страна на планиращите да разберат, какви са целите и 

желанието на политическия елит, за да постигне целите си. Друга полза от разбирането на 

механизмите в политическата област (домейн), представлява възможността за определяне на 

рисковете, били те скрити или явни. Приемливи ли са те, и на базата на което да се създадат 

надеждни сценарии за посрещане на очаквани хипотетичните заплахи.  

Политическата променлива е друга подобласт, която е необходимо да бъде анализирана 

именно защото тя обхваща вътрешната специфична среда на населението, тесните взаимовръзки 

между различните слоеве и влиянието им една върху друга. 

От всичко до тук можем да обобщим, че за успешно провеждане на евентуалната предстояща 

операция е необходимо обстоен анализ на политическата среда, и анализиране на взаимовръзките с 

останалите области и домейни. 

1.2.2. Анализ на икономическата област (домейн)  

Икономическата област (домейн) можем да я разгледаме като индивидуални и групови 

действия, свързани с производството, разпределението и потреблението на ресурсите в дадената 

държава. Конкретните фактори, допринасящи за определянето на икономическите променливи 

отчитат влиянието на промишлеността, търговията, нивото на развитие на държавата (като тук е 

необходимо да се анализира включително външната подкрепа, която държавата получава), реалното 

състояние на сектор финанси, паричната политика, икономическите институционални способности 

и правните ограничения (или липсата им) в икономиката.  
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Важен аспект в тази област е насочен към факта, че в международен контекст 

икономическото развитие на държавните участници в разрешаването на кризата понякога се 

различава съществено. Тези различия могат значително да повлияят на възможностите, и 

поддръжката на отделните или основни участници (военни или невоенни), което от своя страна може 

да подпомогне постигането на поставените цели. 

1.2.3. Анализ на военната област (домейн) 

Последващите действия на военните участници са пряко повлияни от състоянието на 

системата за сигурност и източниците на несигурност влияещи върху нея. В това отношение армията 

се явява основната военна сила за осигуряване и поддържане на вътрешната и външната сигурност. 

При анализа на дадена военна област е необходимо подробно да бъдат разгледани и анализирани 

всички военни сили от една страна собствените (местни и коалиционни). В този контекст, военните 

сили и на двете страни могат да бъдат повлияни съществено от източници на несигурност (пара 

военни, партизански  или терористични групировки), които ще се явяват и основен дестабилизиращ 

фактор в държавата. Друг фактор, с който е необходимо да бъде съобразен е дали има военни 

действия в зоната на операцията с цел избягване на сблъсъци с войници от други страни, които не 

са пряко засегнати участват в конфликта.  

Следователно, анализът във военната област, съчетан с политическата обстановка, трябва да 

включва връзката между силите, намиращи се в района, и действащите лица, и едни от основните 

дестабилизиращи фактори.  

По същество военният анализ е необходимо да бъде фокусиран върху идентифицирането на 

способностите на основните дестабилизиращи групи, нацията домакин и многонационални военни 

организации. 

1.2.4. Анализ на социалната област (домейн) 

Социалната променлива обхваща въпроси свързани със структуриране на обществото, 

съдебната система, законодателство, социалната и хуманитарната политика, религията и т.н. 

Обществото може да бъде разгледано като население съставено от членове, които са подчинени на 

един и същ политически орган, обитават обща територия, и споделят обща култура и чувство за 

принадлежност към една и съща група. Обществото по своята същност не е монолитно, а се състои 

от различни социални слоеве, имащи общи взаимоотношения между тях. Според полковник Т. 

Лорънс4 „Вземането на решение или приспособяването на алтернативно такова, е необходимо да 

бъде след детайлно изучаване на много фактори - география, племенна структура, религия, социални 

обичаи, език, настроенията. Необходимо е да познаваш врагът, почти колкото своята страна.” 

Културата от своя страна включва общи убеждения, ценности, поведения, обичаи и традиции, 

които индивидите и общността следват, на базата на установени законови и морални рамки в 

обществото. Обществото обикновено има култура, която е доминираща, но може също има и много 

вторични такива. Различните общества могат да имат подобни култури, но социалните сфери се 

явяват променливи и се променят в годините съобразно обстановката. 

Анализът на културните влияния, взаимоотношенията, основните вярвания, мотивите и 

възприятията, представляват неразделна част от разбирането на средата.  Те се явяват от 

                                                           
4 Joint Doctrine Note 4/13: Culture and Human Terrain – Government UK, налично на 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819815/archive_doctrine_uk

_culture_human_terrain_jdn_4_13.pdf, посетено на 15 март 2018 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819815/archive_doctrine_uk_culture_human_terrain_jdn_4_13.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819815/archive_doctrine_uk_culture_human_terrain_jdn_4_13.pdf
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жизненоважно значение за идентифициране на културните симпатии и разделения между 

въоръжените групировки и самото население. Получената оценка и извършените действия трябва да 

бъдат базирани на детайлен културен анализ. Но трябва да се има в предвид, че докато познанието 

за културата е полезно при прогнозиране на индивидуалното или груповото поведение, то не трябва 

да се разглежда като абсолютен отговор за разрешаването на дадения проблем. 

1.2.5. Анализ на информационната област (домейн)  

Информационния домейн обхваща информационната среда, определена като група 

индивиди, организации и системи (информационни, комуникационни и медийни), които събират, 

обработват, разпространяват и (или) използват тази информация. Информационната среда 

предоставя на участниците достъп до информационните системи и способността да използват 

предоставените данни и информация, за да постигнат набелязаните цели. Командирите използват 

информационни дейности като инструмент за добиване, разбиране и оформяне на оперативния 

проблем. 

Медиите значително влияят върху информацията, която оформя работната среда. Чрез 

телевизия и интернет може да излъчва в реално време изображения на военни действия в целия свят. 

Обхватът на средствата може значително да повлияе не само на общественото мнение (вътрешно и 

международно), но и на политическите решения. Въоръжените групировки често използват медиите, 

за да улеснят постигането на целите чрез контролиране и манипулиране на това как аудиторията 

възприема съдържанието на дадена ситуация и / или нейния контекст. Чрез тях те налагат своите 

изкривени възгледи към тяхната определена кауза, като представят своята гледна точка и тълкуване 

на събитията. Телевизионните новини за пропагандни цели могат да достигнат до много хора. 

Въпреки това, най-вече в по-слабо развитите страни, информацията се разпространява чрез 

класически средства – пратеници или графити. 

1.2.5. Анализ на инфраструктурната област (домейн)  

Инфраструктурата оказва съществено влияние от една страна върху съществуването на всяка 

една група индивиди - на личността, общество държава и от друга страна върху икономическото 

развитие на самата държава. Държавите с продължителни конфликти на своя територия или такива 

с недоразвита такава изпитват затруднения при възможността за възстановяване на 

инфраструктурата или в някои случаи нямат възможност за възстановяване на инфраструктурата. 

Деградираната и нефункционираща инфраструктура засяга цялото общество. 

Извършването на подробен анализ на средата за сигурност при провеждане на операции е 

сложен и непрекъснат процес. За да се обхванат всички аспекти на средата за сигурност се изисква 

използването на широк обхват от експертиза. Именно заради своята комплексност на факторите на 

средата за сигурност, нито една военна или гражданска организация не е способна да обхване пълния 

спектър от необходими способности, както за подробен анализ на средата за сигурност, така и за 

справяне със ситуацията. Което от своя страна изисква взаимното допълване на способностите и 

усилията между гражданските и военните участници, с което да се постигне набелязаното крайно 

състояние. 
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1.3. Източници на несигурност и анализ на съвременната средата за сигурност в 

Европа и региона. 

Имайки предвид съвременната комплексна среда за сигурност тя от своя страна изисква още 

по-детайлен анализ на средата. По своята същност тя се характеризира с нейната сложност, 

непредвидимост на моменти и дезинформираност. Промяната на схващанията в днешно време и 

развитието на технологиите предоставя възможности за провеждане на мащабни дезинформационни 

кампании, които заливат информационното пространство с „лъжлива” информация. Огромния 

масив от информация изисква от своя страна подробен и всеобхватен анализ, чрез който да се отсее 

вярната информация. Детайлното извършване на анализ на факторите на средата ще доведе до точно 

обосновани проблемни области, за които ще трябва да бъдат взети необходимите адекватни 

действия за разрешаването на проблемите в съответните области (домейни) и достигането на 

максимална ефективност. Анализът на всичките фактори (домейни) на средата е продължителен 

процес продължаващ от инициирането на конфликта до неговото разрешаване, като този 

мониторинг би дал поглед върху общата картина, как точно прилаганите действия ще оказват 

влияние върху домейните на средата. Именно този детайлен анализ ще ни предостави основната 

информация какви са проблемите в различните области, как тези проблеми са взаимно свързани и 

се преплитат в различните домейни и на последно, но не и по важност място какви действия е 

необходимо да бъдат взети за да се разреши даден проблем. 

Подробният и достоверен анализ на средата за сигурност е основата за мониторинг, 

планиране и провеждането на съвременните комплексни операции, за разрешаване на възникнали 

или възникващи кризи. Именно тази сложност и комплексност при провеждането на операции и 

породената необходимост за използване не само на военния инструмент, но и на невоенния такъв в 

НАТО, и сътрудничеството на Алианса с други международни организации и държави се обосновава 

необходимостта от използване на всеобхватния подход като метод за разрешаването на 

съвременните кризи и конфликти. 

За да се определи необходимостта от прилагането на всеобхватния подход е необходимо да 

се анализира въздействието на различните видове източници на несигурност и влиянието им върху 

средата за сигурност. За целите на настоящото изследване ще бъдат разгледани факторите за 

възникването им и тяхното влияние върху средата за сигурност в държавите от Европа, в това число 

и в Република България. Поради обширната проблематика, ще бъдат наложени ограничения за 

обхвата на същите. Настоящият анализ ще обхване проведените операции на НАТО, миграцията, 

тероризмът и хибридните заплахи, както и влиянието им върху средата за сигурност. Какви са 

първопричините за възникването им и евентуално въздействие върху държавите в Европа. Как 

всеобхватния подход би способствал за намаляване на въздействието на източниците на несигурност 

върху средата за сигурност в Европа? И какви мерки е необходимо да бъдат набелязани, за да се 

повиши ефективността на предприетите мерки срещу източниците на несигурност. 

Съвременната среда за сигурност се характеризира със своята сложност, непредвидимост и 

не постоянност. За да може една държава или международна организация да отговори адекватно на 

източниците на несигурност, влияещи върху средата за сигурност, е необходимо да бъде извършен 

анализ на всяка една заплаха и нейният произход. Какви са първопричините за възникването й назад 

във времето като се обхванат исторически, политически, военни, социални, културни и 

икономически аспекти. А от друга да се наблюдава и опознава влиянието на заплахата върху средата 
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за сигурност. На базата на това може и трябва да се набележат превантивни мерки за неутрализиране 

на заплахата или минимизиране на въздействието й върху средата за сигурност. Този процес е 

нескончаем, постоянен, защото както знаем, изследването и анализирането на средата за сигурност 

не може да бъде застинал процес. 

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА: 

1. Невъзможността за справяне с източниците на несигурност в съвременната среда само с 

военни средства изисква прилагането на всички инструменти на мощта. Координираното им 

използване ще предостави възможност за предприемане на „адекватни” мерки за превенция и 

справяне с надвисналите опасности, както във вътрешната, така и във външната средата за 

сигурност, което от своя страна обуславя изискването за прилагането на всеобхватния подход. 

2. Провежданите съвременни операции в НАТО са показателни с факта, че е необходимо да 

бъдат взети в предвид и анализирани подробно всички фактори на средата преди фазата планиране. 

Извършването на правилния анализ на средата за сигурност и своевременно планиране за използване 

на подходящите източници на мощ, е предпоставка за навременни и адекватни мерки за достигане 

до крайното състояние. Повишаването на координацията и взаимодействието между военния и 

невоенния компонент, а от там и до постигане на по-добри резултати във всяка една операция 

провеждана от НАТО ще се постигне най-пълно и цялостно с прилагането на всеобхватния подход 

към операциите от Алианса. 

3. Способността на международните организации НАТО и ЕС за справяне със съвременните 

кризи и конфликти и постоянно усложняващата се среда за сигурност изисква адекватно 

увеличаване на способностите, както на самите организации, така и на всяка държава членка. Което 

от своя страна обуславя изискването, че е необходимо да се повиши координацията и 

взаимодействието при разрешаването на съвременните конфликти на всяко едно ниво и да се 

набележат мерки за подобряването им. 

4. Поддържането на адекватна и функционираща система за управление при кризи на 

национално ниво, ще способства от една страна за изпълнението на произтичащите задължения на 

Република България свързани с членството й в НАТО и ЕС, и от друга за поддържане на способности 

за противодействие на съвременните заплахи при управление на кризи. 

ВТОРА ГЛАВА: ПРИЛАГАНЕ НА ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД В СЪВРЕМЕННИТЕ 

ОПЕРАЦИИ ПРОВЕЖДАНИ ОТ НАТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ НА 

НАЦИОНАЛНО НИВО. 

Съвременните заплахи за сигурността се характеризират със скритост, устойчивост и 

непредсказуемост, това от своя страна поставя пред международните организации (НАТО и ЕС) 

предизвикателството за справяне със съвременната среда за сигурност. Поддържането на 

възможност за противодействие на тези заплахи налага използването на всеобхватен подход, което 

от своя страна изисква детайлно познаване на средата за сигурност и адекватно поддържане 

(придобиване) на способности както на военните, така и на невоенните участници. 
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Успешното прилагане на всеобхватния подход както при планиране (провеждане) на 

операции, така и при управление на кризи, изисква координираното използване на всички 

инструменти на мощта за въздействие върху средата за сигурност. 

2.1. Съвременната среда за сигурност и невоенните аспекти при прилагането на 

всеобхватния подход на НАТО при разрешаването на кризи и конфликти и нива на прилагане. 

 Вследствие на комплексността на съвременната среда за сигурност при разрешаване на кризи 

и конфликти и невъзможността военните участници в тях, сами да се справят със ситуацията налага 

необходимостта, способностите на военните да бъдат допълнени с граждански такива. На теория 

използването на всички инструменти на мощта предвещава наличие на способности за 

неутрализиране на източниците на несигурност пораждащи кризата (конфликта) и възстановяване 

на системата в нормалното й състояние. Детайлното анализиране и обхващането на всички 

проблемни области на средата за сигурност на базата на които да бъдат предприети адекватни мерки 

за противодействие се явяват едно от условията за успешното разрешаване на кризата или 

конфликта.  

На практика прилагането на всеобхватния подход се оказва не лека задача. На преден план 

при прилагането на подхода от Алианса  при разрешаването на кризи и конфликти, са налице редица 

предизвикателства, едни от които са как процеса на планиране и изпълнение да стане по-ефективен, 

с което да се осигури безпроблемно оттегляне на мироопазващите сили, така че да няма нужда от 

тях в обозримо бъдеще. В статия за НАТО, озаглавена “От всеобхватен подход към всеобхватна 

способност”, авторите Фрийс Арне Петерсен5 и Ханс Бинендижк6, акцентират, че: „Разработването 

на всеобхватен подход насочен към гражданско - военното сътрудничество представлява едно от 

основните предизвикателства пред Алианса днес. Афганистан остава най-ясната илюстрация за 

това”7 

 Едно от основните направления за подобряването на ефективността при прилагането на 

всеобхватния подход се явява именно координацията и взаимодействието между различните нива 

на прилагането му. В зависимост от нивата на прилагане може да го разгледаме на няколко равнища. 

От една страна то може да бъде разглеждано само в дадената организация или държава. Но друга 

страна се поражда необходимостта от комбинирано използване на допълващи се инструменти на 

сила и способности, необходими за разрешаването на дадена криза или конфликт. 

Координацията и взаимодействието между участниците в разрешаването на кризата е само 

една от страните на проблема. Необходимо е да се вникне в същността, не само на източниците на 

несигурност, но и в заобикалящата среда като цяло. Предвид комплексността и обхвата на 

всеобхватния подход, за целите на настоящото изследване е необходимо да се ограничи обхвата на 

изследваната област, а именно ще се фокусираме върху влиянието на планирането на операции и 

разрешаването на кризи от невоенен характер с участието на военни и невоенни участници. 

За целите на настоящото изследване е необходимо да насочим вниманието си в две основни 

посоки, на първо място: Влиянието на планирането в съвременната среда за сигурност и невоенните 

аспекти при прилагането на всеобхватния подход в съвместни операции с което да обосновем 

                                                           
5 Посланик на Дания в Съединените щати през 2008 г. 

6 Директор на Центъра за технологии и политика за национална сигурност към университета за национална 

отбрана във Вашингтон през 2008 г. 

7 Petersen, Friis A., and Hans Binnendijk, “From Comprehensive Approach to Comprehensive Capability “, 2008 
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необходимостта от съвместно планиране при провеждането на операции на НАТО. И на второ място 

да се оцени и влиянието на източниците на несигурност в Европа и респективно какво влияние 

оказват върху Република България. Да бъдат оценени източниците на мощ с които Република 

България, като пълноправен член на НАТО и ЕС, има възможности да допринесе за повишаването 

на сигурността на първо място в държавата и на второ място за всеобщата сигурност в Европа. 

2.1.1. Съвременната среда за сигурност и невоенните аспекти при прилагането на 

всеобхватния подход в съвременни операции, нива на прилагане. 

По своята същност на понятието всеобхватен подход представлява една обширна тематика, 

като за целите на настоящото изследване ще концентрираме вниманието си към необходимостта от 

подобряването на координацията и взаимодействието между военните и невоенните участници при 

провеждане на операции от страна на НАТО. Вследствие на което можем да представим следната 

поддържаща хипотеза: „Постигането на съгласуваност между различните участници при 

планирането и провеждането на дадена операция и активното съвместно участие в процеса на 

планирането през различните фази на операцията между военните и невоенните участници, би 

довело до повишаването на координацията и взаимодействието, което от своя страна се явява един 

от пътищата за подобряване на ефективността на всеобхватния подход“ 

За целта на настоящото изследване, имайки предвид по-горе упоменатата поддържаща 

хипотеза ще разгледаме необходимостта от съвместно участие в процеса на планиране и единна 

визия за достигане до поставените стратегически цели и реализиране на набелязаното крайно 

състояние при провеждането на дадена операция. Ще разгледаме изпълнението на проведената 

операция от Великобритания в Афганистан и съпътстващите трудности по време на операцията, като 

страна членка на НАТО – за стабилизиране на провинция Хелманд. 

По своята същност планирането на британското участие в Афганистан започва през 2005 г.,  

Един от основните проблеми се оказват прекомерните военните действия в провинцията с 

висока интензивност и често с твърде ограничени военни цели. Именно струпването на голям брой 

войски и прекомерните военни действия в района, имащи за цел справянето с бунтовниците, оказват 

негативно влияние върху настроенията на местното население. В развитието на тази ситуация се 

стига до момента, че в един момент бунтовниците са създавали по-малко проблеми, отколкото 

липсата на ефективно правителство. Друг от основен проблем се явява факта, че в първоначалния 

план за действие не са включени мероприятия за осъществяване на граждански дейности. 

Вследствие на направения анализ на ситуацията от правителството на Великобритания разработва 

нова стратегия, с която се одобрява и насърчава прилагането на всеобхватния подход. На базата на 

направения анализ на средата в провинция Хелманд можем да направим заключението, че основната 

причина да има толкова малко познания и разбиране за ситуацията в Афганистан, се обуславя от три 

фактора: липсата на значимо присъствие на Международните сили за подпомагане на сигурността в 

Афганистан (ISAF)8 в Хелманд, което води до малко очевидно военни действия спрямо талибаните 

по онова време; липсата на афганистански и международни неправителствени организации (НПО) и 

други организации на гражданското общество в Хелманд, от които би следвало да бъдат основен 

източник на информация; фокусът на правителството върху Афганистан, който отклонява наличните 

ресурси за фазата на планиране в Хелманд. Това на свой ред допълнително е способствало за 

                                                           
8 ISAF - International Security Assistance Force 
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намаляването на възможността за локално ангажиране и анализиране на необходимата информация 

за разработване на по-подробно планиране и оценка. 

От извършения анализ можем да обобщим, че при провеждането на операциите на НАТО се 

очертава необходимост военните участници да работят съвместно с граждански такива, 

осигурявайки им сигурност и ресурси, които са необходими за успех на операциите. Освен това 

координацията, взаимодействието, единната визия, споделянето на информацията и активното 

участване в процеса на планиране се явяват едни от предпоставките за успешно прилагане на 

всеобхватния подход. Липсата на тези предпоставки или ограниченото им прилагане ще доведе до 

забавяне или обричане на неуспех започнатата операция. 

Една от насоките за подобряване на ефективността на провежданите операции от НАТО и 

страните членки на Алианса е необходимо да се извършва едновременно съгласувано планиране 

на провежданите операции от военните и невоенните участници. 

2.1.2. Необходимост от прилагането на всеобхватния подход при превенция и управление на 

кризи. 

Комплексността на съвременната среда за сигурност, конфликтите по периферията на Европа  

се разглеждат и като потенциални заплахи за сигурността в Европа. Според доклад от срещата на 

върха в Брюксел на НАТО на 12 юли 2018 г., държавите членки на НАТО и ЕС, са: “Подложени на 

нарастващо предизвикателство както от държавни, така и от недържавни участници, които 

използват хибридни дейности, имащи за цел да създадат неяснота и да замъглят границите между 

мира, кризата и конфликта. Въпреки че основната отговорност за отговор на вече извършена 

хибридната атака следва да бъде от потърпевшата държава, НАТО има готовност, по решение на 

Съвета, да окаже съдействие на съюзник на всеки етап от хибридната кампания. В случаите на 

хибридни атаки, Съветът може да реши да се позове на член 5 от Вашингтонския договор, както в 

случай на въоръжено нападение. В тази връзка е необходимо да повишим устойчивостта си, да 

подобрим осведомеността си за ситуацията и да засилим нашата възпираща и отбранителна позиция.   

Ние също така имаме амбицията да разширим инструментите, с които разполагаме, за справяне с 

враждебни хибридни заплахи. Съобщаваме за създаването на екипи за противодействие на 

хибридните заплахи, които предоставят специализирана, целенасочена помощ на съюзниците, по 

тяхно искане, в подготовката и реагирането на хибридни дейности. Ние ще продължим да 

подкрепяме нашите партньори, тъй като те укрепват тяхната устойчивост пред хибридните 

предизвикателства” 9. 

Взетите решения в НАТО през последните пет години за създаване на сили с висока степен 

на готовност, имащи за цел засилване на способността на Алианса за бързо реагиране, възпиране, 

подобряване на колективната отбрана и демонстриране на готовност за бърза военна интервенция 

при криза, НАТО като международна организация няма как да разреши съвременните кризи и да 

отговори на заплахите, само с военна сила. На преден план се появява необходимостта да е налице 

адекватно подготвен персонал за координация и взаимодействие с гражданските участници в такива 

ситуации. Координацията и сътрудничеството между военните и гражданските участници се явява 

и ключов момент при прилагането на всеобхватния подход при разрешаването на кризи. А именно 

чрез „обучение на персонал, специалисти и експерти по гражданско-военно сътрудничество и 

                                                           
9 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm - посетено на 02.02.2019  
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гражданско-военни взаимоотношения ще е реално предизвикателство, но именно така ще се подобри 

ефективността от дейностите и задачите в различни и непривични досега домейни и области от 

средата на сигурност”10. 

За успешното прилагане на всеобхватния подход е необходимо всички участници да разберат 

предизвикателството не само от собствените си гледни точки, но и от тези на другите основни 

участници. Много възприемани заплахи (тероризъм, организирана престъпност, насилствен 

екстремизъм) са симптоми или последици от основни причини (бедност, етнически конфликти), 

които не са в правомощията на повечето организации. Именно затова не е достатъчно да се разчита 

само и единствено на международните организации, а е необходимо да се създадат необходими 

механизми за противодействие на заплахите вътре в самите държави. Като едновременно тези 

действия са съгласувани с международните организации и с останалите държави. Координацията и 

взаимодействието от една страна между държавите и от друга страна между международните 

организации, ще способства за повишаването на ефективността на действията срещу надвисналите 

заплахи над Европа и наличието на способности за адекватен отговор срещу тях.  

Република България като пълноправен член на НАТО и ЕС има отговорности за повишаване 

на способностите за действия при управление на кризи, което от своя страна ще доведе до 

противодействие на съвременните източниците на несигурност както на територията на Република 

България, така и за допълване на способностите на НАТО и ЕС за противодействие на съвременните. 

2.2. Източници на сила (мощ) съгласно теорията на всеобхватния подход на НАТО и 

техния анализ. 

Мощта на дадена държава може да се разгледа като способност за защита /опазване/ на 

националните интереси както в самата държава, така и извън нея. Мощта11 е изражението на 

способността на даден субект целево да променя състоянието на даден обект и/или да противостои 

на такова въздействие. Мощта се формира в резултат на степента на целевата реализация на 

съответния потенциал на субекта, при определени условия на средата, където потенциалът е 

наличното множество от необходими за реализирането на дадена цел ресурси. 

Мощта от своя страна се реализира чрез прилагането на инструменти на мощта. Именно те са 

средствата, с които разполага дадена държава за утвърждаването на националните интереси и 

осъществяване на действия за постигане на набелязаните цели. Под национална мощ12 се разбира 

стратегическият ефект, който може да създаде държавата в конкретна среда, за постигане на желано 

крайно състояние. Националната мощ в междудържавните отношения се изразява в способността на 

държавата целево да променя състоянието на друга държава, и/или да противостои на такова 

въздействие. Националната мощ се формира в резултат на степента на целевата реализация на 

съответния потенциал на инструментите на националната мощ, при определени условия на средата. 

Инструментите на националната мощ, които държавата използва за постигане на националните 

цели/интереси са: дипломатически; информационен; военен; икономически. 

                                                           
10 Кисьов, Милен, „Новите предизвикателства и подхода на функцията и способността гражданско-военно 

сътрудничество“, списание „Българска Наука“, https://nauka.bg/ 
11 Доктрина на въоръжените сили на Република България /издание (а), ноември 2017 г./ 
12 Доктрина на въоръжените сили на Република България /издание (а), ноември 2017 г./ 
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НАТО разглежда следните инструменти на национална мощ залегнали в AJP-01 (Е)13, а 

именно - дипломатически, информационен, военен и икономически (DIME14), като същевременно 

с това признава значението и необходимостта от използването на гражданските способности. 

Въпреки че в доктрината на НАТО не са разглеждани като инструменти на националната 

мощ, способностите на държавите, правителствените организации и ведомства, неправителствените 

организации (НПО), международните или регионалните организации могат да бъдат широко 

използвани в операциите. Тези способности включват области като съдебната власт, гражданската 

администрация, и търговските партньори. Включва също така инфраструктурата, която позволява 

медицинска помощ, разпределение на храна, производство на електроенергия и водоснабдяване и 

канализация. Според доктрината Алиансът трябва да бъде готов да планира да използва 

координирани военни и граждански способности, за да запълни пропуските в създаването 

стабилизирането и възстановяването на проблемите държави (дотогава), докато условията позволят 

прехвърлянето на отговорности. Въз основа на способностите на НАТО и на национално равнище, 

на подходящите нива в структурите на НАТО в доктрината е залегнало изискване за поддържане на 

подходящ персонал за планиране и експертен опит. 

2.2.1. Анализ на дипломатическия/политическия източник на сила (мощ). 

Степента на дипломатическо ангажиране и успех се определя от притежаваната способност 

за: водене на преговори; сключване на споразумения; управляване на отношенията между съюзници 

и потенциални партньори. Дипломатически неуспех, бил то частичен или пълен, обикновено се 

сигнализира чрез преминаването към икономически или военни действия. Ефективната дипломация 

следва да разчита на убедителни преговори подкрепяна от надеждна икономическа и военна сила. 

Дипломатическият инструмент се използва непрекъснато, включително по време на конфликт. 

НАТО на базата на проведените операции и анализирането им е преценил факта, че за 

успешното разрешаване на даден конфликт или криза, военният подход (разрешаването на 

конфликта само с военни средства), не винаги е ефективен. Ако до разпадането на Варшавския 

договор и СССР, основен приоритет заложен и в стратегическите концепции на двата блока (на 

Варшавския договор и НАТО) е било противопоставянето с постоянния стремеж за въоръжаване и 

превъоръжаване на всяка една страна от двата блока, и поддържаната готовност за разрешаване на 

евентуални възникнали конфликти с военни средства. То в последващите стратегически концепции 

на НАТО, от една страна с оглед на липсата на заплаха от противопоставящ се блок, а от друга с 

оглед на настъпващите промени в средата за сигурност, политиката на НАТО поема в различна 

посока. 

Постоянно променящата се среда за сигурност в Европа изисква прилагането на всеобхватен 

подход за превенция и противодействие на източниците на несигурност чрез използването на всички 

инструменти на мощта, както на национално ниво, така и в сътрудничество и координация с 

международните организации по които Република България е поела ангажименти. 

Една от насоките за успешно противодействие на съвременните заплахи е поддържане на 

актуална и действаща система за реагиране при кризи. 

                                                           
13 AJP-01 Allied Joint Doctrine Edition E Version February 2017 
14 DIME - Diplomacy, information, military and economy 
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2.2.2. Анализ на икономическия източник на сила (мощ)  

Икономическият инструмент на мощта може да бъде разгледан като финансови или 

икономически действия, които дадена държава или международна организация преследват или 

прилагат, с цел да окажат влияние и да повлияят на поведението на даден участник. Основен 

инструмент на икономическа мощ се прилага под формата на икономически санкции, ограничаване 

или прекратяване на пазари, търговски споразумения и/или икономически съюзи или договори.  

Икономическият инструмент на мощта се явява най-принудителният лост за въздействие, 

който не може и няма как да бъде използван от военна сила, но е и в права пропорционална 

зависимост от военната мощ. Икономическите инструменти от своя страна често се прилагат като 

мярка, когато дипломацията не е била достатъчна, за да се промени поведението на обекта, а 

използването на сила е нежелателно към дадения момент. 

Важно е да се отбележи, че санкциите рядко се използват самостоятелно или изолирано от 

другите инструменти на мощта. Активните преговори, усилията за мирно посредничество, заплахите 

със сила, използването на сила, провеждането на операции по поддържане на мира и/или тайни 

операции: всички те съществуват съвместно с прилагането на санкции. 

2.2.3. Анализ на военния източник на сила (мощ) 

Военния източник на мощта е гарант за всички останали. НАТО като политико-военен съюз 

се явява гарант за сигурността в Европа и региона, и с основна „фундаментална и продължителна 

цел да опазва свободата и сигурността на всичките си държави-членки с политически и военни 

средства”. Постоянно нарастващата комплексност на заплахите в Европа поставя пред Алианса 

широк кръг от предизвикателства - от източници на несигурност влияещи на сигурността до 

природни бедствия на фона на динамична и двусмислена среда на сигурност. Технологично развитие 

в области като автономност на въоръжените системи, развитието на изкуствения интелект, поставят 

пред част от държавите в Алианса и пред самия Алианс нови предизвикателства. От една страна 

необходимостта от допълнителни средства за разработването и изпробването на иновациите, но и от 

друга страна изискването за поддържане на достатъчно високо технологично ниво с основната цел 

за превенция и адекватност. Наред с това заплахата за употреба на оръжия за масово унищожение 

ще продължи да нараства; химичните, биологичните материали и технологиите в частност са лесно 

достъпни в днешния глобализиран свят. Насилието и атаките на екстремистки групи ще продължи 

да бъде фокус върху Близкия изток и Африка и Европа. Разграничението между държавни и 

недържавни субекти може да бъде допълнително замъглено, тъй като някои от тях се превръщат в 

квази-държавни участници (както е случаят с Ислямска държава). Наред с всички изброени заплахи 

в последните пет години се споменаваха усилено и бяха взети мерки срещу т.н. „хибридни заплахи”. 

В последните три срещи на върха на НАТО през 2014 в Уелс, 2016 във Варшава и 2018 в Брюксел се 

поставиха основите и се затвърдиха решенията за повишаване на способностите на Алианса за 

отговор на съвременните заплахи за сигурността. Наред с взетите решения за повишаване на 

способностите и готовността на силите се поставиха основите за координация и взаимодействие на 

НАТО с ЕС при борбата с хибридните заплахи. 

Предприетите инициативи, плана за готовност, приет на срещата на високо ниво в Брюксел 

през 2018 и свързаните с него инициативи се основават на основите заложени на срещата на върха в 

Уелс през 2014 г. и на срещата на върха във Варшава през 2016 г., като всички те имат една обща 

цел – укрепване на възпиращата позиция на НАТО.  



20 / 40 
 

2.2.4. Анализ на информационния (гражданския) източник на сила (мощ) 

Значимостта на информационния домейн и неговото влияние върху прилагането на всички 

други инструменти на мощта доведе до изискването заложено в AJP-01 (E), той да стане водещ 

спрямо гражданския инструмент на мощта и да бъде преименуван от граждански източник на мощ 

в информационен. Това изискване се обуславя поради факта, че в съвременната динамична и 

постоянно променяща се среда за сигурност да притежаваш „правилната” информация в точното 

време и да имаш способностите да оказваш информационно въздействие е от ключово значение. 

Информационния източник на мощ е в основата на всичките останали инструмента на властта и дава 

възможност разбиране, анализиране на средата за сигурност и вземане на адекватни решения. В този 

случай можем да разглеждаме информацията като критичен ресурс. В съвременната комплексна 

среда е необходимо поддържане и обновяване на знанието за актуална информационна среда и 

способности за въздействие. От където можем да направим заключението, че информацията се явява 

от основно значение за превенция и при управление на кризи. 

Ключов фактор при използването на всички инструменти на мощта се явява тяхното 

планиране, от провежданата дипломация до използването на сила (при необходимост). Правилното 

им използване зависи от една страна от правилния анализ на средата за сигурност в района на кризата 

и от друга страна планирането как да бъдат използвани инструментите на мощта и в какъв период 

ще бъдат изпълнени поставените цели и крайното състояние. 

Постоянно променящата се среда за сигурност, надвисналите нови заплахи в лицето на 

замразените конфликти и източниците на несигурност в съвременната среда за сигурност (Кризата 

в Украйна и Крим водят до трайно нарушаване на геостратегическия и военния баланс на силите в 

Черно море. Нестабилността в Близкия изток, Централна Азия и Африка) генерира рискове от 

повишаване на мигрантския натиск към Европа. Хибридните заплахи, международният тероризъм и 

кибер атаките са сред главните предизвикателства пред националната сигурност, поставяйки 

постоянни предизвикателства пред НАТО, ЕС и държавите от Европа,  криейки постоянни рискове 

за сигурността в Европа. Това от своя страна изисква способности за адекватен отговор чрез 

поддържане на съществуващи и придобиване на нови способности. Именно тези изисквания за 

гарантиране на сигурността в Европа подтикнаха НАТО, ЕС да приемат общи инициативи за 

справяне с съвременните предизвикателства пред сигурността. На фона на предприетите мерки 

Република България има задължението да изпълни поетите ангажименти за придобиване на 

способности към НАТО. Поставеното ново начало на сътрудничеството между НАТО и ЕС за 

управление на кризи и планираните мерки за повишаването на способностите на страните членки на 

НАТО и ЕС за борба със съвременните източници на несигурност в Европа, поставят редица 

предизвикателства пред страната ни, от които зависи ефективността на държавата в поетите 

ангажименти. 

2.3. Ефективност и ефикасност при прилагането на различните източници на сила на 

оперативно ниво в НАТО. 

 Операциите провеждани от международните организации и коалиции в пораждащите се 

конфликти по света непрекъснато се увеличават. И на основание приетите ангажименти на 

Република България като пълноправен член на тези организации /ООН, НАТО и ЕС/, се увеличава 

и участието на ВС ни сили в тях. В последните години се доказа и необходимостта от участието не 

само на военния, но и на невоенния компонент. В последните десетилетия характера на конфликтите 
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и респективно отговорите за разрешаването на кризите се е променил драстично. С прилагането на 

всеобхватния подход при дадена криза след преминаването от конфликт с висока интензивност към 

стабилизиране и възстановяване, то акцента на действие на военните участници намалява, за сметка 

на гражданските участници. От тук се поражда и необходимостта за повишаване на 

взаимодействието между двата компонента, което от своя страна ще доведе до повишаването на 

ефективността на комплексните операции. От друга страна с увеличаващата се комплексност на 

съвременните кризи, последните няма как да бъдат преодолени само с военния инструмент на 

мощта, разбира се той ще бъде част от лостовете за разрешаването на кризата, но не основния и 

единствен използван инструмент на мощта за разрешаване на дадената криза. 

Ето защо военните участници няма как и не може да са универсалният инструмент или 

механизъм за разрешаването на тези съвременни предизвикателства, но въпреки това са и ще останат 

основен елемент в планирането и провеждането на комплексните операции и разрешаването на 

кризи. 

2.3.1. Ефективност на военния инструментариум на НАТО в операциите 

Характеристиките на съвременните и бъдещите комплексни операции, създават съществени 

нови предизвикателства за военните организации. Много от стратегиите, тактиките и организациите 

на конвенционалната промишлена война са остарели. Прилагането на традиционните методи за 

разрешаването на нови конфликти, рискува да доведе до продължителност на същите и неуспех при 

постигането на поставените политическите цели. Това от своя страна изисква един нов поглед 

свързан с това кои са “най-правилните” действия за достигане на успех по време на провежданите 

съвременни операции. И също така необходимост от нов поглед за военната ефективност. 

Ако до началото на XXI век военната способност и ефективност са прекалено фокусирани 

върху чисто военния фактор, а именно численост и притежавани способности, за разрешаване на 

конфликтите (Виетнам през 60-те години, Афганистан през 80-те години и Сомалия, през 90-те 

години на миналия век, Афганистан и Ирак през последното десетилетие). То в съвременните 

операции се изискват многофункционални и комплексни дейности, в които въоръжените сили са 

само един инструмент от инструментариума, съдържащ - икономически, информационни и 

политически инструменти на властта. 

Поставянето на ясни, съгласувани и постижими цели подкрепено с задълбочен гражданско-

военен анализ на средата за сигурност е задължителен, за да се осигури ясна визия на всички 

участници. Ясните цели са предпоставка за създаване на обща отправна точка в планиране на 

операциите и подпомагане на привличането на различните заинтересовани участници към за 

изпълнението на общата цел. Съвместно определените стратегически цели между военните и 

гражданските участници са предпоставка за по-голяма ефективност при планирането и 

изпълнението на операциите. Една от основните предпоставки за повишаване на ефективността на 

оперативно ниво се явява планирането на операцията. От една страна поставените основи на 

стратегическо ниво за координация и взаимодействие се явява една добра предпоставка, но от друга 

страна се изисква активното участие на гражданските участници в процеса на планиране. 

2.3.2. Измерване на ефективността на гражданския източник на сила (инструментариум) 

на НАТО в операциите. 

Следствие на уникалността на всеки едни конфликт (от факторите на средата до 

инструментите за въздействие върху нея), е необходимо да се отбележи, че всички поставени рамки, 
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теории, знания и разбиране, които са в основата на планирането и напредъка на действията при 

оценката на дадения конфликт или криза са временни. Пълното обхващане на средата за сигурност 

в съвременните конфликти е почти невъзможна задача и е възможно да не се постигне такова. При 

планирането на операциите се определя риска, но няма как да се предвиди нивото на ефективност 

на планираните действия. Освен това, кризисните ситуации често са в резултат на действия от 

източниците на несигурност, използвайки удобни за тях възможности. Комплексността на средата 

за сигурност, непредвидимите източници на несигурност, новото на съгласуваност между 

различните участници в разрешаването на конфликта прави задачата за измерване на ефективността 

на планираните и провеждани операции особено амбициозна, и на пръв поглед възникват няколко 

ключови предизвикателства. 

На първо място това е измерването на нивото на трудност за вземане на съвместно решение, 

основано на редица показатели и критерии, които се измерват с помощта на количествени или 

качествени техники. Второто предизвикателство е свързано с качеството на данните и техния обхват. 

Много често прилаганите способи за добиване на необходимата информация не отчитат в пълна 

степен нагласите и възприятията на местното население, което води до това, че не винаги ще 

разполагаме с достатъчно достоверни данни за извършване на оценката. Третото предизвикателство 

е свързано с определяне на подходящото равнище на натрупване, акумулиране и анализиране на 

данните. Целите често се описват като съвкупност от ефекти на по-ниски нива, които трябва да бъдат 

постигнати. Обобщаването на подчинените показатели в показател от по-високо ниво често е 

нецелесъобразно. Понякога обобщаването на данните в обща (композитна) мярка (критерии) може 

да неглижира някои важни особености на ситуацията.  

Предизвикателствата пред оценката на операциите са само частица от пъзела на общите 

предизвикателства на съвременните кризи и конфликти, пред които сме изправени днес. Те са 

многобройни, сложни, взаимосвързани и трудно предвидими. Същевременно редица заплахи и 

рискове лесно прехвърлят националните граници, създавайки усещане за нестабилност в целия свят, 

въпреки глобалните мерки за сигурност, които се предприемат. 

Използването на гражданските източници на мощ в допълнение на военния се явява едно от 

основните и необходими условия, необходими за повишаването на ефективността и успешното 

прилагане на всеобхватния подход, както при управлението на конфликти, така и при кризи. 

Комплексността на съвременната среда за сигурност налага необходимостта от използването на 

гражданските източници на мощ съвместно с военните такива. Синхронизирането на действията им 

се явява едно от основните направления за повишаването на ефективността на прилагането на 

всеобхватния подход. За да се постигне желаната ефективност е необходимо използването на 

гражданските или военните участници да бъдат съобразени с етапа на конфликта(кризата) на базата 

на което да бъдат определени ролите на водещ (поддържащ). Подробното анализиране на средата за 

сигурност и правилния подбор на участниците като водещи и поддържащи се явява от ключово 

значение за постигането на поставените цели и степента на изпълнение. За целта ще разгледаме три 

ситуации с градивен елемент от бедствие причинено от природата, през мигрантска криза до 

провеждането на операциите за стабилизиране и възстановяване в Афганистан. 
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2.4. Предизвикателства пред прилагането на невоенните източници на сила в 

съвременните операции – ползи и предизвикателства. 

2.4.1. Разкриване на ползите при прилагането на всеобхватния подход. 

Съвременната среда за сигурност се обуславя със своята сложност и непредвидимост. За 

справянето със съвременните източници на несигурност е необходимо координация и 

взаимодействие на всяко едно ниво. Това от своя страна предоставя възможности за повишаването 

на ефективността на провежданите операции насочени към достигането на поставените цели и 

желаното състояние. 

За целите на настоящото изследване е необходимо да бъдат разгледани ползите от 

прилагането на всеобхватния подход в две направления: ползите от повишаването на ефективността 

при планиране и провеждане на операции и ползите от усъвършенстването на процесите и 

процедурите при разрешаване на възникващи и/или съществуващи кризи при прилагането на 

всеобхватния подход на национално ниво. 

 Планиране и провеждане на операции на оперативно ниво в НАТО. 

Всеобхватния подход се развива на базата на приетата „Стратегическата концепция” на 

НАТО, в която са залегнали основните изисквания за „защита на страните членки”, 

„взаимодействието и координацията с други партньори и организации” и „насърчаване на 

международната стабилност”. Използването на всеобхватния подход от НАТО при управлението на 

кризи и конфликти координирано с усилията на международната общност е една добра основа и  

предпоставка за подобряване на ефективността при провежданите операции и мисии. За постигането 

на най-висока ефективност при изпълнение на подхода е необходимо всичко участници да работят 

заедно в една насока, с еднакво ниво на отговорност и откритост, зачитане на всеки участник, мандат 

и роля. Взетите решения да са на базата на дискусии и решения, а не автономни. С други думи 

всеобхватният подход е необходимо да бъде разглеждан като съвместни усилия между равни, а не 

йерархично, т.е. поставянето на държава или организация над всички останали. 

Натрупания опит от проведените операции от НАТО, включително в Афганистан и в борбата 

с пиратството, показаха нееднозначно, че ефективното управление на съвременните комплексни 

конфликти и кризи изисква широк диапазон на използване на инструментите на мощта. 

Използването на координирани и съвместни действия между вътрешните и външните участници в 

разрешаването на кризата, включително правителства, граждански организации и международни 

агенции е предпоставка за положителното развитие на кризата и достигането до желаното състояние. 

От направения анализ до тук на проведените операции и възникналата необходимост от 

използването на невоенния компонент остава предизвикателството за координация и 

взаимодействие между военния и невоенния компонент. От една страна въз основа на залегналото 

изискване в доктрината15 НАТО, че Алианса трябва да бъде готов да планира да използва 

координирани военни и граждански способности, за да запълни пропуските в създаването 

стабилизирането и възстановяването на проблемите държави (дотогава), докато условията позволят 

прехвърлянето на отговорности. И от друга страна поетия ангажимент на Алианса да бъде гарант за 

сигурността както в Европа така и глобален мащаб налага изискването за повишаването на 

ефективността при провеждането на съвременните операции за разрешаване на кризи. Съвместното 

                                                           
15 AJP-01 Allied joint publication 01, 2017  
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планиране на операциите с участието на военният и невоенният компонент е предпоставка за 

изчистване на различните мнения между участниците уеднаквяване на целите и планираните 

действия. Това от своя страна не е лека задача, но ако бъде постигната е една добра основа за 

ефективното прилагане на всеобхватния подход за разрешаването на възникналите кризи и 

конфликти. 

Една от насоките за повишаването на ефективността на процеса на планиране се явява 

уеднаквяване на разбирането на процеса за планиране на операциите и синхронизиране на 

действията в процеса на планиране между военните и невоенните участници. 

 Прилагане на всеобхватния подход за разрешаване на кризи, на национално ниво при 

изпълнение на поетите ангажименти към НАТО и/или ЕС за разрешаване на кризи от невоенен 

характер. 

Предприетите мерки за изпълнение между НАТО и ЕС за справяне със съвременните 

източници на несигурност (посочени в т. 2.1., стр. 63), се явяват превенция за разрешаването на 

съвременните източници на несигурност в лицето на хибридните заплахи. Република България като 

пълноправен член и на двете международни организации (НАТО и ЕС) има поети ангажименти за 

участие, както в процеса на планиране, така и при разрешаването на кризи. Изпълнението на 

приетите мерки от Република България и участието в паралелните и координирани учения (PACE) 

биха дали една добра основа, не само за подобряването на взаимодействието и координацията между 

различните структури и ведомства на национално ниво, но и между държавата и международните 

организации. Участието в провеждането на тези учения от страна на Република България и 

извършения обстоен анализ на положителните и отрицателните страни ще даде една ясна картина, 

какво е функциониращо и какво е необходимо да се подобри за подобряването на ефективността на 

държавата при разрешаването на кризи от невоенен характер. Съответно с подобряването на 

ефективността на структурите и ведомствата на национално ниво, ще допринесе за повишаването на 

способностите на НАТО и/или ЕС при превенция и справяне с хибридните заплахи. 

2.4.2. Методологически предизвикателства. 

Използването на всеобхватния подход в разрешаването на съвременните кризи и конфликти 

е необходимо изискване с оглед на сложната среда и необходимостта от комбинираното и съвместно 

използване на инструментите на мощта от различните участници. Но използването му представя на 

преден план редица изисквания и методологически предизвикателства, които от своя страна не са 

маловажни и значими. 

От една страна културните различия между гражданските и военните участници се 

заключават в спецификата при изпълнението на задачите. Докато гражданските участници 

изпълняват дейностите си без употребата на сила военните участници се явяват пълна 

противоположност. От друга страна, разглеждайки въздействието върху средата военните 

участници имат превес върху въздействието на средата в сравнение с гражданските участници. 

Сравнявайки прозрачността на действията гражданските участници имат пълна прозрачност на 

действията, докато за военните участници тя е ограничена, в предвид спецификата на дейностите. 

Друг вид различия са нормативните, докато участието на гражданския елемент в мисията се 

базира на наличните способности на организацията, съвпадащи с необходимите за операцията и за 

тях не се изисква политическа легитимност, то участието на военнослужещите е обвързано с 

политическа легитимност (мандат).  Поставения мандат поставя законова и времева рамка за 
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военнослужещите, определяйки правата, ограниченията и целите за постигане, докато гражданските 

организации остават независими в рамката на провежданата операция. 

Постоянно променящата се среда за сигурност влияеща върху факторите на средата за 

сигурност на съществуващите и възникващи съвременни конфликти налага изискването за 

координирано използване на източниците на мощ. Което се явява предпоставка за повишаване на 

ефективността на провежданите операции. Предвид многообразието и обхвата на гражданските 

участници и съществуващите методологически различия с военните участници, е необходимо и 

активно двустранно участие в процеса на планиране, което от своя страна е предпоставка за 

единно виждане за общите цели, изпълняваните задачи, изглаждане на различията и достигане в по-

кратки срокове до поставените стратегически цели и крайно състояние. Това от своя страна не е лека 

задача и достигането й ще доведе до синергичен ефект в усилията на гражданските и военните 

организации. 

2.4.3. Оперативни предизвикателства 

За целите на настоящото изследване ще разгледаме оперативните предизвикателства в две 

направления: от проведените операции на НАТО и/или ЕС и предизвикателствата породени от 

провежданите паралелни и координирани учения на НАТО и ЕС (PACE). С разглеждането на 

първото направление си поставяме за цел да анализираме оперативните предизвикателства, а с 

второто да се определят основните направления за подобряване на координацията и 

взаимодействието на базата на приетите споразумения за противодействие на хибридните заплахи 

между НАТО и ЕС, където Република България е пълноправен член и на двете международни 

организации. 

 Оперативни предизвикателства от проведените до момента операции на НАТО и/или ЕС  

На първо място военнослужещите изпълняващи мисии зад граница са преминали обучение, 

оборудвани и подготвени за поставените задачи, с които да изпълнят поставените им цели от 

изпращащите ги международни организации или държави. Ясно изградената командна структура 

определя и канализира правомощията на всеки един от нея. Институционалната култура на военните 

се характеризира със значителни инвестиции в управлението на човешките ресурси, инвестирани в 

обучението на военнослужещите на всички нива, провеждане на учения за поддържане на 

придобитите способности и за придобиване на нови. И на последно място, но не и по важност – 

извлечените поуки от проведените операции, на базата, на които се планират следващите такива. 

Организационната структура на повечето граждански организации е хоризонтална и размита, 

без строга йерархична последователност, основаваща се на консенсусен подход и даваща 

възможност за вземане на значителни решения дори и от „полеви” служители. Агенциите за помощ 

и развитие обикновено насърчават участието и работни взаимоотношения, които предполагат 

неформално управление и способности бързо да приспособи целите и дейностите към внезапни 

промени в гражданските нужди. 

Продължават да съществуват проблеми в координацията на усилията между военните и 

гражданските участници и редица фактори, които оказват непрекъснато влияние върху ефективното 

прилагане на всеобхватния подход в провежданите операции. Проблемите са породени от редица 

фактори като различна култура на поведение и организационна структура, различни подходи на 

управление, различни нормативни изисквания (разпоредби, мандати).  
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Едно от основните направления за повишаването на координацията и взаимодействието е 

съвместното участие в процеса на планиране на операцията едновременно от военните и невоенните 

участници. Това от своя страна ще доведе до уеднаквяване на визията за набелязаните цели, 

синхронизация на усилията и достигане до желаното крайно състояние. 

 Оперативни предизвикателства от провежданите паралелни и координирани учения 

на НАТО и ЕС (PACE) за борба със съвременните заплахи за сигурността в Европа. 

Предприетите действия на базата на проведените срещи на върха на НАТО през 2014, 2016 и 

2018 г. с участието на ЕС, свързани с промяната на средата за сигурност в Европа и новите 

съвременни източници на несигурност в лицето на хибридните заплахи, подтикнаха НАТО и ЕС да 

повишат координацията и взаимодействието по между си. На базата, на което бяха приети общи 

мерки между двете международни организации за превенция и противодействие на източниците на 

несигурност застрашаващи сигурността в Европа. На последната среща на върха на НАТО през 2018 

г. бяха одобрени за изпълнение седемдесет мерки за борба с източниците на несигурност, влияещи 

на сигурността в Европа. Приетите мерки са разпределени в седем категории, одобрени единодушно 

от НАТО и ЕС. Република България се явява пълноправен член на НАТО и ЕС, от което следва че 

всички поети ангажименти и към двете международни организации е необходимо да бъдат 

изпълнени. 

Първото паралелно и координирано учение, с водеща роля на НАТО и участие на ЕС „CMX-

17”, от одобрените мерки за борба с източниците на несигурност влияещи на сигурността в Европа, 

бе проведено през септември и октомври 2017 г. С провеждането на учението бяха поставени 

основите за подобряването на координацията и взаимодействието не само между двете 

международни организации (НАТО и ЕС), а и между отделните държави членки и организациите 

към които принадлежат. Проведеното учение се явява и един от най-конкретните и видими резултати 

от прилагането на общия набор от предложения. Интензивното взаимодействие между участниците 

се проведе в четири области на хибридните заплахи: Ранно предупреждение (Ситуационна 

осведоменост); Стратегически комуникации; Кибер защита; Предотвратяване и реагиране при 

кризи. Мащабът на взаимодействие между двете организации ЕС и НАТО по време на PACE 17 е 

безпрецедентен повече от 10 години. 

Следващите паралелни и координирани учения (с водещата роля на ЕС) бяха проведени през 

ноември 2018 г. В подготвителна фаза служителите на НАТО бяха поканени да участват във всички 

срещи за планиране и семинари на ЕС, с което се затвърждават приетите мерки за повишаване и 

координация на взаимодействието между двете международни организации при противодействие на 

източниците на несигурност. Подобно на първото проведено учение с водеща роля на НАТО, 

проведеното през 2018 година „HEX-ML18” се основаваше на хибриден сценарий, включващ кибер-

елементи, и беше поставена идентична цел с първото проведено учение, а именно синхронизиране 

на дейностите за реакция при кризи в двете организации, с конкретна насоченост към хибридните 

заплахи. Кризисният сценарий обхващаше следните направления: ситуационна информираност, 

стратегически комуникации, кибер сигурност, и действия за предотвратяване на кризи и като 

допълнение от учението през 2017 година беше отработено сътрудничеството за борба с тероризма. 

Участието на Република България в учението на ЕС през 2018 година, беше организирано и 

проведено във Военна академия „Георги Стойков Раковски” с участието на всички министерства и 

ведомства от държавата. На базата на проведеното учение бяха отчетени положителните страни на 
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същото, но и се очертаха някои предизвикателства които е необходимо да бъдат подобрени с което 

ще се подобри и ефективността на структурите участващи в процеса на управление на кризи. Едни 

от предизвикателствата чрез подобряването на които ще се подобри и системата за управление на 

кризи са: 

- Подобряване на нормативната уредба свързана с управлението на кризи – това от своя 

страна ще регламентира задълженията на всеки един участник и ще осигури ефективност на 

системата за управление на кризи. 

- Съвместимост между структурите – С въвеждането на нормативната уредба, 

регламентираща задълженията на всеки един участник в процеса за управление на кризи е 

необходимо да бъдат разработени стандартни оперативни процедури за действие (СОП) на НСЦ 

(които да бъдат в съответствие с посочената нормативна уредба). На базата на разработените СОП 

на НСЦ всяко една структура участваща в процеса за управление на кризи е необходимо да 

разработи собствени процедури. По този начин ще се постигне пълно съответствие в процеса на 

вземане на решения при управлението на кризи. 

- Приемане на модел за действие при разрешаване на кризи – създаването му ще 

способства за уеднаквяване и синхронизиране на предприетите действия в НСЦ при управление на 

кризи. (много празно място). 

2.4.4. Структурни (институционални) предизвикателства.  

Към момента в Република България няма действащ закон за управление на кризи. Последния 

„Закон за управление при кризи” е приет през 2005 година. Отменения закон разглежда четири вида 

кризи военно-политическа; вътрешнополитическа – масови безредици, етнически конфликти; кризи 

при различни природни бедствия, аварии, катастрофи; кризи, породени в резултат на действия на 

български граждани в чужбина или с неуредени проблеми с българска собственост извън 

територията на страната. През 2009 година закона е отменен с на основание § 2, т.3 от предходните 

и заключителни разпоредби на Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - ДВ 

, Бр. 35 от 12 май 2009 г. Към днешна дата има действащ закон за защита от бедствия, които не 

обхваща видовете кризи. 

Предвид пълноправното членство на Република България във двете международни 

организации (НАТО и ЕС) и произтичащите ангажименти, както и залегналите изисквания в 

Национално отбранителната стратегия (НОС), където е залегнало изискването, че за защита и 

утвърждаване на националните интереси Република България е необходимо да провежда 

целенасочена и последователна отбранителна политика със следните цели: защита на суверенитета, 

сигурността, териториалната цялост и независимостта на страната с прилагане механизмите на 

колективната отбрана; участие в създаване благоприятна среда за реализиране на националните 

интереси; споделяне отговорностите като член на НАТО и ЕС чрез ефективен принос към 

колективната отбрана, участие в операции за предотвратяване и управление на кризи извън 

член 5 на Вашингтонския договор, както и активно участие в определянето и осъществяването 

на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз; принос към усилията на 

международната общност за укрепване на мира и сигурността в региона и света; изграждане и 

поддържане на модерна и ефективна система за отбрана и въоръжени сили със способности и състав, 

адекватни на националните интереси, динамичната среда на сигурност и наличните ресурси. 
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ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА: 

1. Успешното прилагане на всеобхватния подход за разрешаването на възникващи или 

съществуващи конфликти (кризи) зависи от правилно извършения анализ на съвременната среда за 

сигурност, на базата на който да бъдат определени произхода и взаимовръзките на източниците на 

несигурност и да бъдат набелязани адекватни координирани действия (между военните и 

невоенните участници) за изпълнение на набелязаните цели и достигане до крайното състояние. 

2. Чрез подобряването на координацията и взаимодействието между военните и 

невоенните участници в разрешаването на съвременните конфликти ще се повиши ефективността 

им, с което ще се постигне синергичен ефект в прилаганите усилия. Предвид организационните и 

нормативни различия между военните и невоенни участници в съвременните операции е 

необходимо съвместното, едновременно и консенсусно участие в процеса на планиране на 

съвременните операции, с което да се постигне единство на усилията. 

3. Постоянно променящата се среда за сигурност в Европа под влиянието на 

съвременните източници на несигурност и постоянно информационното въздействие налага 

необходимостта от всестранен анализ на заплахите на базата на които да се определят насоките за 

използване на всеобхватния подход, чрез комбинираното използване на инструментите на мощта, 

както на национално ниво, така и от международните организации (НАТО и/или ЕС), в които 

Република България е пълноправен член. 

4. Самия подход на теория предвещава всеобхватност и използването на всички 

инструменти за разрешаване на съвременните кризи, но на практиката прилагането му се оказва 

трудно и неразбираемо.. На пръв план излизат редица различия, проблеми и предизвикателства 

(структурни, оперативни и методологически), отстраняването на които ще доведат от една страна, 

до подобряване на координацията и взаимодействието, а от друга до постигането на синергичен 

ефект за разрешаване на всяка възникнала криза. В тази насока Република България, като 

пълноправен член на НАТО и ЕС е необходимо да развие наличните и да придобие необходимите 

нови способности за превенция и отговор на съвременните заплахи. 
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ТРЕТА ГЛАВА: НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА 

ВСЕОБХВАТНИЯ ПОДХОД В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕЖДАНИ ОТ НАТО И 

ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Постоянно променящата се среда за сигурност в Европа и света изискват навременно 

анализиране на средата за сигурност, своевременна превенция и адекватно противодействие на 

съвременните заплахи. Съвременната комплексна среда за сигурност изисква синхронизирано 

използване на инструментите на мощта (както на национално ниво, така и от международните 

организации) срещу надвисналите заплахи. 

Породените изисквания за подобряване на координацията и взаимодействието между 

военните и невоенни участници в съвременните операции провеждани от НАТО и при управление 

на кризи на национално ниво налагат необходимостта да се търсят насоки за усъвършенстване на 

подходите, което от своя страна се явява и насоки за повишаване на ефективността на прилагането 

на всеобхватния подход. 

 С цел верифициране на необходимостта от прилагането на подходи за усъвършенстване на 

всеобхватния подход в съвременните операции провеждани от НАТО и при управление на кризи на 

национално ниво е разработена и методология за извършване на експертна оценка свързана със 

същността и влиянието на координацията и взаимодействието между военните и невоенните 

участници при прилагането на всеобхватния подход в съвременни операции и управление на кризи.  

3.1. Емпирично изследване на същността и влиянието на координацията и 

взаимодействието между военните и невоенните участници при прилагането на 

всеобхватния подход в съвременни операции и управление на кризи. 

Емпиричното изследване е проведено за нуждите на изследванията в дисертационния труд на 

основата на разработената анкетна карта обхваща качествена и количествена страна. Качествената 

страна обхваща съвкупност от структурирани интервюта и изведени мнения и препоръки Чрез 

количествената страна се допълват формулираните хипотези, чрез числови статистически 

заключения. 

Структурирането на въпросите в анкетната карта (въпросника) за провеждане на експертната 

оценка има за задача да се изследва същността и влиянието на координацията и взаимодействието 

между военните и невоенни участници при прилагането на всеобхватния подход в съвременните 

операции и съвременната среда за сигурност (виж Приложение № 4 – методология за провеждане на 

емпирично изследване). На фона на постоянно променящата се среда за сигурност в Европа и света 

използването на всеобхватния подход е все по-наложително. Съчетавайки в себе си всички 

инструменти на мощта (политически/дипломатически, икономически, военни и информационни) на 

преден план излиза необходимостта от координация и взаимодействие между военните и невоенните 

участници. Въпросът за същността и влиянието на взаимодействието и координацията между 

военните и невоенните участници върху всеобхватния подход е от съществено значение. Поради 

факта, че чрез подобряването на координацията и взаимодействието между военните и невоенните 

участници би довело до синергия в усилията на участниците, то това от своя страна би довело и до 

намаляване на времето и разходите за изпълнение на поставените цели и достигане до набелязаното 

крайно състояние. 

В разработеното изследване е заложена основната хипотеза, че при повишаването на 

координацията и взаимодействието между военния и невоенния компонент ще доведе до най-
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рационално използване на всички източници на мощта (политически/дипломатически, 

икономически, военни и информационни) за достигане по най-приемливия и бърз начин на 

поставените цели и крайно състояние както в процеса на планиране и провеждане на 

различните видове операции в НАТО и/или ЕС, така и при управлението на кризи. 

3.1.1. Същност и влиянието на координацията и взаимодействието между военните и 

невоенни участници при прилагането на всеобхватния подход в съвременните операции на НАТО 

В извършеното емпирично изследване по метода на експертните оценки беше организирано 

на основание положително становище на писмо до Постоянния секретар на отбраната на Република 

България и заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД02-

720/12.12.2018 г.  

В изследването по метода на експертните оценки бяха подготвени 106 (сто и шест) 

въпросника за провеждане на експертна оценка. След обстоен преглед 18 от въпросниците за 

провеждане на експертни оценки бяха не попълнени и респективно анулирани. Обобщаването в 

проведеното изследване бяха анкетирани 89 експерти, работещи в сферата на отбраната, 

националната сигурност и една неправителствена организация. Въпросниците, които бяха 

определени за валидни бяха оценени и кодирани за вторична обработка са 89 (осемдесет и девет).  

 На базата на получените резултати от изследването можем да направим следните изводи: 

-  Анкетираните участници са с не-малък опит в своите сфери на работа, което от своя страна 

се явява една добра основа и тежест на получените резултати. От друга страна категоризирането на 

участниците в експертната оценка по организационна принадлежност е една от основните 

предпоставки за извличане на един стойностен анализ, което от своя страна е предпоставка за 

обективно интерпретиране на получените стойности, а резултатите, направените изводи, съждения 

би следвало да се приемат с висока степен на истинност и достоверност. 

- Получените резултати по категоричен начин потвърждават твърдението, че координацията 

и взаимодействието между военните и невоенни участници в една операция играе съществена роля 

при прилагането на всеобхватния подход, което от своя страна е и едно от направленията за 

повишаването на синергията и респективно ефективността на всеобхватния подход. 

- Предложеното схващане свързано с повишаването на координацията и взаимодействието 

между военните и невоенни участници при провеждане на операции от НАТО и/или ЕС е 

формулирано в правилната посока. След поставения въпрос № 3 във въпросника бе предоставена 

възможност за допълване или изписване на други виждания свързани с повишаването и 

координацията на взаимодействието и координацията, такива не бяха изразени. На базата на 

получените резултати приемаме предложената по-горе дефиниция за правилно формулирана и ще 

бъде използвана за работна в дисертационния труд. 

- От получените резултати е видно, че близо 89% от анкетираните са посочили, че 

координацията и взаимодействието при планирането и провеждането на дадената операция влияе 

върху ефективността същата. На преден план се поражда необходимостта да се определят 

направленията за повишаване на координацията и взаимодействието при планиране и провеждане 

на операции.  

- Участието на всяка една от страните (военни или невоенни участници) зависи от 

интензитета достигнатия етап на кризата (фигура 6, стр.160), но при възникнала необходимост от 
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съвместно участие в зависимост от достигнатия етап на кризата, активното участие се явява 

основополагащо за ефективността на прилагания всеобхватен подход и провежданата операция.   

- Получените резултати потвърждават твърдението за влиянието на координацията и 

взаимодействието между военните и невоенни участници. Влиянието на стратегическо и оперативно 

ниво е най-голямо. Провеждането на съгласувани действия (между военни и невоенни участници) в 

процеса на планиране на операции на оперативно ниво рефлектира върху поставените цели на 

стратегическо ниво и респективно на тактическото ниво, както е видно и от получените резултати. 

- Резултатите от проведената експертна оценка са показателни за влиянието на поставените 

цели от постигнатата координацията и взаимодействие между различните участници. Успешното 

изпълнение на поставените задачи зависи правопропорционално от постигнатото ниво на съгласие 

и разбирателство между различните участници в разрешаването на дадената криза, а правилно 

планираните и успешно изпълнените задачи водят до постигане на желаните ефекти и изпълнение 

на поставените цели. 

3.1.2. Подобряване на координацията и взаимодействието и регламентиране на 

действията между министерствата и ведомствата в националния ситуационен център при 

управление на кризи. 

Втората част на въпросника свързана с направление за повишаване на координацията и 

взаимодействието на националните структури при управление на кризи обхваща 7 (седем) въпроса 

от въпрос дванадесети до въпрос деветнадесети. Структурираните въпроси имат за цел определяне 

на влиянието на координацията и взаимодействието между различните структури в процеса на 

управление на кризи на национално ниво и да се очертаят и насоки за повишаване на ефективността 

на прилагането на всеобхватния подход на национално ниво. 

Участието в провеждането на ученията свързани с управление на кризи са показателни за 

намиране на пропуските, стиковане на действията както на национално ниво, така и с различните 

международни организации 

Резултатите са показателни за необходимостта от дефиниране на задълженията на всеки един 

участник. Отменения „Закон за управление при кризи” регламентиращ действията на структурите 

на национално ниво и „Националния ситуационен център”, наличната оскъдна нормативна 

регламентация на действията на структурите на национално ниво свързани с управлението на кризи, 

обуславят изискването за регламентиране на действията на национално ниво при управление на 

кризи. 

Изграждането на ясна командна структура е предпоставка за ефективно управление на 

ресурсите, прозрачно съвместно планиране и координирано противодействие на съществуващите 

заплахи. Липсата на регламентиращи нормативни актове за дейността и последователността на 

структурите на национално ниво свързани с управлението на кризи, определят необходимостта от 

регламентиране на стъпките за мониторинг, анализиране, превенция, планиране и противодействие 

на съществуващите заплахи в системата за управление на кризи. 

Провеждането на съвместни тренировки за управление на кризи на национално ниво ще бъде 

от решаващо значение за определяне на добрите практики и неутрализирането на слабостите.  

Получените резултати от цялото проведено експертно проучване потвърждават заложената 

хипотеза, че „повишаването на координацията и взаимодействието между военния и невоенния 

компонент ще доведе до най-рационално използване на всички източници на мощта 
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(политически/дипломатически, икономически, военни и информационни) за достигане по най-

приемливия и бърз начин на поставените цели и крайно състояние както в процеса на планиране и 

провеждане на различните видове операции в НАТО и/или ЕС, така и при управлението на кризи”. 

Постоянно променящата се среда за сигурност не само в Европа, но и в света налагат 

необходимостта от използването на всеобхватен подход, съчетавайки в себе си координираното 

използване на всички инструменти на мощта спрямо надвисналите заплахи. Основното направление 

заложено за проверка в експертната оценка е свързано с повишаването на ефективността на 

всеобхватния подход чрез подобряване на координацията и взаимодействието между военните и 

невоенните участници, което от своя страна следва да довело до синергия в усилията на участниците, 

и до намаляване на времето и разходите за изпълнение на поставените цели и достигане до 

набелязаното крайно състояние. 

На базата на получените резултати от проведената експертно проучване се очертават 

следните необходимости залегнали в две направления в експертното проучване, както следва:  

 повишаване на координацията и взаимодействието на невоенните и военните 

участници в провежданите операции от НАТО и/или ЕС и направленията за подобряване на 

координацията. 

Получените резултатите са показателни за влиянието и необходимостта от координация и 

взаимодействие между военните и невоенни участници в прилагането на всеобхватния подход при 

планиране и провеждане на операции. Съвместното и координирано използване на инструментите 

на мощта ще доведат до най-ефективния начин за достигането до желаните резултати – което от своя 

страна потвърждава и залегналата хипотеза в същността на дисертационния труд. 

Резултатите са показателни и за необходимостта от полагането на основите на координацията 

и взаимодействие още в началото на процеса на планиране. Намирането на общите точки и 

изглаждането на различията между военните и невоенни участници в процеса на планиране се явява 

едно от основните и необходими направления за подобряване. Направленията за подобряване на 

процеса на планиране на операции с участието на военни и невоенни участници се обуславят от 

породената необходимост от въвеждане на модел за синхронизиране на военните с невоенните 

източници на сила на НАТО в операциите на оперативно ниво. 

 Взаимодействието между структурите участващи в НСЦ на национално ниво при 

управление на кризи. 

Постоянно променящата се среда за сигурност повлияна от променящите се заплахи в Европа 

и региона подтикнаха двете международни организации в лицето на НАТО и ЕС да засилят усилията 

за сътрудничество и координация чрез взаимно допълване на способности за противодействие на  

съвременните заплахи (миграция, вероятност за инфилтриране на лица недобросъвестни намерения, 

терористични атентати, трафик на хора, контрабанда и разпространение на оръжие). Наред с 

изброените източници на несигурност през последните пет години можем да прибавим и кризата в 

Украйна, анексирането на Крим и засилващата се опасност от хибридни заплахи, насочени срещу 

държави в Европа. 

Всичко това наложи необходимостта двете международни организации за последните пет 

години да положат основите на засилено сътрудничество и координация – нещо което бе поставено 

като цел, от създаването на двата съюза. На базата на приетите мерки за справяне с посочените 

източници на несигурност, двете международни организации изпълняват над седемдесет съвместни 
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дейности за справяне с тях. Едни от предприетите мерки са провеждане на паралелни и 

координирани учения (PACE) насочени към управлението на кризи и по-конкретно срещу т.н. 

хибридни заплахи. Провежданите учения имат за цел синхронизиране на действията между самите 

организации, отделните държави членки с международните организации и на национално ниво. От 

2017 година насам се провеждат учения по посочената мярка, в които Република България като 

пълноправен член участва и има поети ангажименти. 

Поетите ангажименти, отменения „Закон за управление на кризи” и ограничената нормативна 

уредба свързана с националния ситуационен център, регламентиращ действията на участващите 

структури при управление на кризи и получените резултати от проведената експертна оценка са 

показателни за необходимостта от предприемане на действия за регламентиране на дейността на 

НСЦ. 

3.2. Необходимост от въвеждане на модел за синхронизиране на военните с 

невоенните източници на сила на НАТО в операциите на оперативно ниво. 

3.2.1. Породена необходимост от въвеждане на модел за синхронизиране на военните с 

невоенните източници на сила на НАТО в операциите на оперативно ниво. 

Подобряването на координацията и взаимодействието между различните участници в 

провеждането на операции се явява ключов момент за повишаването на ефективността на 

всеобхватния подход. Основна насока за подобряването на координацията и взаимодействието при 

провеждането на операции се явява активното участие на всички страни (участници) при 

планирането на операцията. Липсата на един или няколко участници при процеса на планиране, води 

до несъгласуваност на набелязаните цели, а и от там до изпълнение на излишни, припокриващи се 

или несъгласувани във времето задачи. Това от своя страна води до намаляване на ефективността от 

прилагането на всеобхватния подход и респективно до увеличаването на евентуалното време за 

достигане до крайното състояние. 

 На първо място стои проблема с определянето на необходимите участници (невоенни) за 

разрешаването на кризата. В предвид комплексността на съвременните конфликти и тяхната 

уникалност16 няма как при разрешаването на различните конфликти или кризи да се използват едни 

и същи невоенни участници. Това от своя страна обуславя изискването невоенните участници в 

разрешаването на дадената криза да бъдат подбирани на първо място според породената 

необходимост на базата от анализа на факторите на средата за сигурност и наличните проблемни 

области. На базата на тези проблемни области е необходимо да бъдат набелязани необходимите 

невоенни участници. 

3.2.2. Модел за действие на невоенните участници и определяне на необходимите им 

компетентности в процеса на планиране на операции на НАТО.  

На базата на породената необходимост за координация и взаимодействие между военните и 

невоенни участници в процеса на планиране на операции е разработен и предложен модел, 

разработен по стъпките на планиране на оперативно ниво в „Директивата за всеобхватно планиране 

на операциите” и регламентиращ дейностите на невоенните участници в процеса на планиране. 

Методология на разработения модел 

Предмет на модела: Процеса на планиране на операции в НАТО на оперативно ниво. 

                                                           
16 Уникалност (неповторимост) – имайки в предвид, че всеки конфликт или криза зависи от шестте фактори на 

средата, и явяващи се основоположни за хронологията и историята на проблемите в средата за сигурност. 
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Обект на модела: Дейностите на невоенните участници в процеса на планиране на операции 

на оперативно ниво в НАТО, съгласно „Директивата за всеобхватно планиране на операции” - 

етапите от Фаза 2: „Оперативна преценка на стратегическата оценка” до Фаза 4: „Разработване на 

оперативния план”. 

Цел на предложения модел: 

• Разграничаване на действията при едновременното планиране на операции от военни 

и невоенни участници в процеса на планиране на оперативно ниво, с което да се детайлизират 

„неясните” стъпки и процедури за невоенните участници в провежданите операции на операции на 

оперативно ниво съгласно „Директивата за всеобхватно планиране на операции”. 

• Да се синхронизират действията на невоенните участници с военните по фазите от 

процеса на планиране на операции на оперативно ниво; 

• Обобщаване на нужните компетентности необходими на невоенните участници, в 

процеса на планиране на операции на оперативно ниво. 

За достигането на така представената цел на модела е необходимо да бъдат изпълнени 

следните задачи: 

1. Създаване на строга последователност за действията на невоенните участници по 

всяка една фаза заложени в модела; 

2. Синхронизиране на действията между военните и невоенни участници в процеса на 

планиране на операции на оперативно ниво. 

Частична хипотеза подкрепяща основната хипотеза заложена в дисертационния труд: 

Предполага се, че разграничаването и синхронизирането на действията между военния и невоенния 

компонент в процеса на планиране на операции на оперативно ниво съгласно „Директивата за 

всеобхватно планиране на операции” в НАТО, е едно от направленията за повишаване на  

координацията и взаимодействието между тях, което от своя страна ще доведе до повишаването на 

ефективността на провежданите операции. 

Моделът за действие на невоенните участници е разработен на базата на процеса на 

планиране на оперативно ниво, представен в „Директивата за всеобхватно планиране на операции” 

(COPD , 2012v.2). На основата на подробно разгледаните стъпки за действие на военнослужещите 

от процеса на планиране от „Директивата за всеобхватно планиране на операции” в разработения 

модел са представени аналитичните действия на невоенните участници във съответната фаза от 

планирането на операциите. Модела обхваща координацията и взаимодействието между военните и 

невоенните участници при планиране на операции на НАТО и/или ЕС. Същият е насочен към 

участието на невоенните участници в процеса на планиране на операции на оперативно ниво, като 

част от набелязаните мерки за повишаването на взаимодействието и координацията. Основната идея 

за разработването на модела, е че подобряването на взаимодействието между невоенния компонент 

и военния при планирането на операции на оперативно ниво чрез активно участие в процеса на 

планиране ще доведе до синергичен ефект при достигането на набелязаните цели и крайно 

състояние. 

3.2.3. Алгоритъм на модела за действие на невоенните участници и определяне на 

необходимите им компетентности в процеса на планиране на операции в НАТО на оперативно 

ниво. 

Предложения модел обхваща дейностите от Фаза 2: „Оперативна преценка на 

стратегическата оценка” до Фаза 4: „Разработване на оперативния план”, съгласно действащия 

процес на планиране на оперативно ниво в Алианса, описан в „Директивата за всеобхватно 

планиране” на операции в НАТО. Разработения модел обхваща дейностите от посочените по-горе 
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фази, при които участието на невоенния компонент в процеса на планиране ще доведе до 

повишаване на координацията и взаимодействието между военните и невоенните участници, което 

от своя страна представлява една от основните предпоставки за постигане на единство на усилията 

и повишаване на ефективността на прилагания всеобхватен подход. 

Във фаза 2 „Оперативна преценка на стратегическата оценка”, след определянето на 

необходимите невоенни участници, се извършва активиране на определените невоенни структури за 

участие в процеса на планиране на операции и се определят изискванията за външна координация с 

военните участници и установяване на връзките с останалите невоенни такива. Извършва се 

запознаване с иницииращите документи и подпомагане процеса на анализиране на средата за 

сигурност в допълнение на военната експертиза.  

Във Фаза 3 „Оперативна оценка” групата от невоенни участници участва в извършването на 

оценката на средата за сигурност, която от своя страна се явява допълнение на общата картина. 

Във Фаза 4 „Разработване на оперативния план” групата от невоенни участници участваща 

в процеса на планиране участва в разработването на концепция по всеки един от вариантите за 

действие, участва в сравняването и оценката на същите. След утвърждаване на окончателния 

вариант за действие невоенните участници следва да развият и детайлизират избрания вариант за 

действие в областите, които обхващат невоенните участници. 

При фаза 5 „Изпълнение” може да се извърши оценка на ефективността на провежданите 

действия (при заложени критерии в самото начало на процеса на планиране). В предвид 

уникалността на всяка една операция и определянето на невоенните участници на базата на 

необходимите им способности в зависимост от предварителния анализ на средата за сигурност „фаза 

5” не е разгледана в модела. 

Следва да отбележим, че изготвения модел очертава конкретни стъпки и дейности, описващи 

последователността на действията на невинните участници, определени за участие в процеса на 

планиране. Като военните и невоенните участници участват паралелно в процеса на планиране за 

уеднаквяване на поставените цели, изчистване на противоречията и достигане до единство във 

взетите решения. Важен момент в разработения модел е предоставената възможност на невоенните 

участници в процеса на планиране да синхронизират действията между военните и невоенните 

участници, така и между предвидените за участие невоенните участници в операцията. Тези 

действия от своя страна би следвало да подобрят ефективността на планираната за провеждане 

операция. 

Разработения модел беше експериментиран при провеждане на щабна тренировка на тема 

„Планиране на операция за поддържане на мира” със специализантите от „Стратегически курс” – 

К10СК (2ра смяна, 2018 г.) на факултет „Национална сигурност и отбрана”, за времето от 03.12.2018 

г. до 07.12.2018 г. От получените резултати бе изготвен констативен протокол (виж приложение № 

9) от проведения експеримент можем да изведем следните основни изводи: Разработения модел за 

действие на невоенните участници в процеса на планиране на операции е приложим в пълна степен 

за различни операции в отговор на кризи; същия допринася за уеднаквяване на схващанията и 

разбиранията за процеса на планиране на операции на оперативно ниво от невоенните участници, 

спрямо тези на военните сили/участници. 

3.3. Необходимост от подобряване на структурата на национално ниво за управление 

при кризи. 

3.3.1. Породена необходимост за въвеждане на модел на работа на НСЦ, свързан с 

управлението на кризи. 
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Предвид постоянно променящата се среда за сигурност в Европа вследствие на източници на 

несигурност, наличието на адекватна система за управление на кризи е от първостепенно значение. 

Подобряването на системата за управление при кризи в Република България ще способства за 

подобряването на Националната сигурност и изпълнение на поетите и произтичащи ангажименти от 

членството на страната ни в НАТО и ЕС, свързани с управлението на кризи. Ефективността на 

националната система за управление при кризи е в правопропорционална зависимост от една страна 

от наличните способности на държавната и местна администрация, а от друга страна от 

координацията и взаимодействието между тях имащи отговорности при управлението на кризи. 

За определяне на необходимите изисквания за притежавани способности за управление при 

кризи на национално ниво е необходимо да се извърши анализ на съществуващите способности на 

държавата за реагиране на кризи от невоенен характер. Съгласно залегналото разбиране за 

способност17 в НОС от 2016 г., тя се състои от осем елемента: доктрини и концепции; 

организационна структура; подготовка; материални средства; личен състав; командване и 

управление; инфраструктура и оперативна съвместимост. 

3.3.2. Модел за дейността на Националния ситуационен център за управление на кризи от 

невоенен характер. 

Анализа на поетите ангажименти на Република България като пълноправен член на НАТО и 

ЕС свързан с управлението на кризи и гарантирането на сигурността в държавата се поражда 

необходимостта за координиране на действията за управление на кризи. Координирането на 

действията между структурите на национално ниво недвусмислено ще доведат до подобряване на 

взаимодействието между тях при реагиране при различни ситуации свързани с управлението на 

кризи. 

Регламентирането на задълженията и действията на структурите имащи отговорности при 

управлението на кризи се явява едно от основните предизвикателства. С отмяната на „Закона за 

управление при кризи” в нормативната уредба се появи „ниша”, която е необходимо и належащо да 

бъде запълнена. В същото време Република България е поела ангажименти като пълноправен член 

на НАТО и ЕС за участие в управлението на кризи. От 2017 година се провеждат учения между двете 

международни организации свързани с управлението на кризи. Това от своя страна доказва 

необходимостта от разработването на примерен „Модел за действие на Националния ситуационен 

център при управление на кризи”. Той следва да допринесе за координиране на действията на 

министерствата и ведомствата, и подчинените им ведомствени ситуационни центрове. Което от своя 

страна ще допринесе до повишаване на ефективността на процеса на управление на кризи. 

Методология на разработения модел: 

Предмет на модела: Процеса на управление при кризи 

Обект на модела: Последователността на процеса на управление при кризи от националния 

ситуационен център, координацията между структурите на национално и международно ниво. 

Цел на предложения модел: 

 Да се регламентира последователността на процеса на управление на кризи на 

национално ниво; 

                                                           
17 Национална отбранителна стратегия, Способност - възможността за изпълнение на действие/действия за 

постигане на определена цел/цели или желан краен резултат, при определени условия и в съответствие с приетите 

стандарти 
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 Да се синхронизират действията на различните структури участващи в НСЦ и 

управлението на кризи. 

 За достигането на така представената цел на модела е необходимо да бъдат изпълнени 

следните задачи: 

1. Създаване на строга последователност процеса по управлението на кризи; 

2. Синхронизиране на действията между участващите структури, както на национално, 

така и с международните организации участващи в разрешаването на кризата НАТО и/или ЕС. 

Регламентиране на необходимостта от модела: 

На първо място: предложения „Модел за действие на Националния ситуационен център при 

управление на кризи” следва да регламентира отделните фази при мониторинг, иницииране на 

процеса за управление на кризи, неутрализиране на заплахите и евентуални последствия от тях. 

На второ място: разработения модел следва да регламентира последователността за 

протичане на информация от една страна на национално ниво между различните министерства и 

ведомства, а от друга страна между Националния ситуационен център (НСЦ) и международните 

организации. 

На трето място: В предложения модел е заложен постоянен анализ на средата за сигурност, 

както на национално ниво, така и с международните организации (страни членки на НАТО и/или 

ЕС) на базата на който да се координират действията по превенция или управление на кризи. 

На четвърто място: разработения модел следва да регламентира реда за действие при 

различните фази на кризата и последователността на действие на участниците в разрешаването на 

кризата. Тук от решаващо значение при започването на работата на НСЦ е да бъдат разработени в 

стандартни процедури за действия свързани с определянето на водещи и поддържащи министерства 

и ведомства за всяка една заплаха разпределени по сфери на средата. Определянето им ще улесни 

работата на НСЦ, протичането на информация и координацията, както на национално ниво, така и с 

международните организации. 

Предложения „Модел за действие на Националния ситуационен център при управление на 

кризи” регламентира действията на участниците подредени в алгоритъм /с постоянен анализ на 

средата за сигурност/ позволяващ извършване на оценка и синхронизиране на действията на НСЦ. 

3.3.3. Алгоритъм на Модела за дейността на Националния координационен център за 

управление на кризи от невоенен характер. 

Алгоритъмът на Модела за дейността на Националния координационен център за управление 

на кризи от невоенен характер обхваща система от етапи, действия  и процедури, подредени в 

логическа последователност разделена на четири фази и дванадесет етапа (виж приложение № 11). 

Предложения модел обхваща всички етапи от мониторинга на съществуващи заплахи до 

неутрализирането на същите и последствията от тях. Това от своя страна предоставя възможност да 

бъдат обхванати всички процеси от анализиране на системата за сигурност, мониторинга, 

планирането и неутрализирането на заплахите (оказване на съдействие или искане за такова от 

страна членка на ЕС и/или НАТО). Анализирането на ефективността на НСЦ и действията на 

структурите участващи в управлението на кризата се явява от ключово значение за поощряване на 

добрите практики и коригиране на пропуските. С цел определяне на ефективността на действията на 

НСЦ е необходимо със всяко сформиране в заповедта на МС да бъде определена група за определяне 

на поуките от практиката. 
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ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА: 

1. Породената необходимост от подобряването на координацията и взаимодействието 

между различните участници в планирането на операции на оперативно ниво в НАТО (военни и 

граждански) се явява ключов момент за повишаването на ефективността на всеобхватния подход. 

Основна насока за подобряването на координацията и взаимодействието при провеждането на 

операции се явява активното участие на всички страни в процеса на планиране. 

2. Предложения модел за действие на невоенните участници в процеса на планиране на 

операции на оперативно ниво в НАТО и/или ЕС допринася за уеднаквяване на схващанията и 

разбиранията за процеса на планиране на операции на оперативно ниво в НАТО от невоенните 

участници, което от своя страна е предпоставка за достигане на единност на усилията и постигане 

на набелязаните цели и крайно състояние; 

3. Произтичащите задължения от пълноправното членство на Република България в 

НАТО и ЕС свързано с управлението на кризи и отстраняването на възникналите предизвикателства 

свързани със системата за управление на кризи на национално ниво поставя редица изисквания 

свързани с нормативната уредба и регламентирането на действията на участниците в процеса на 

управление на кризи. Изпълнението на посочените изисквания ще способстват за подобряването на 

система за управление на кризи на национално ниво; 

4. Предложения модел за действие на националния ситуационен център (НСЦ) при 

управление на кризи обхваща дейностите на участниците в управлението на кризи от мониторинг 

до неутрализиране на заплахите, което от своя страна се явява предпоставка за уеднаквяване на 

процеса за управление на кризи на национално ниво от всички структури участващи в процеса. 

Последователността на модела предоставя възможност за синхронизиране на действията на 

различните участници и регламентиране на водещите и поддържащи структури в процеса при 

управление на кризи. 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЩИ ИЗВОДИ: 

1. Съвременната среда за сигурност се характеризира със своята сложност, 

неопределеност и непредвидимост. Съществуващите кризи и конфликти не може и няма как да бъдат 

разрешени само с военни средства, това от своя страна изисква координирано използване на всички 

инструменти на мощта. Детайлното познаване на факторите на средата за сигурност е задължително 

условие за планирането и провеждането на съвременните операции. Това от своя страна изисква 

детайлна координация и взаимодействие между военния и невоенния компонент при планиране и 

провеждане на операции, което се явява и предпоставка за повишаването на ефективността на 

всеобхватния подход в управлението на кризи и провежданите операции от НАТО. 

2. Необходимостта от синхронизирано използване на всички инструменти на мощта при 

разрешаването на съвременните конфликти обуславя необходимостта от използване на 

всеобхватния подход. Използването му поставя на преден план редица предизвикателства 

(методологически, оперативни и структурни) между военните и невоенни участници. Изчистването 

на различията и предприемането на мерки за намаляване на породените предизвикателства е една от 

основните насоки за подобряването и прилагането на всеобхватния подход в съвременните 

операции. 
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3. Подобряването на координацията и взаимодействието между военните и невоенни 

участници е едно от основните направления за повишаване на ефективността на прилагането на 

всеобхватния подход при провеждане на съвременните операции. Чрез подобряването им ще се 

повиши синергичния ефект и ефективността на провежданите операции. 

4. Комплексността на съвременната среда за сигурност и надвисналите заплахи за 

сигурността в Европа през последните 5 години, подтикна НАТО и ЕС да постигнат това, което не 

успяха от създаването си до 2014 година. През последните години бяха набелязани и предприети над 

70 съвместни мерки свързани с противодействието на съвременните заплахи и управлението на 

кризи. Координацията при управление на кризи между двете международни организации поражда 

редица предизвикателства, като споделянето на информация и синхронизирането на действията при 

процеса на управление на кризи. Преодоляването на посочените предизвикателства се явява и едно 

от направленията за подобряването на всеобхватния подход при управление на кризи. 

Република България като пълноправен член на двете международни организации има своите 

задължения свързани с подобряване на системата за управление на кризи на национално ниво. С 

отстраняването на породените предизвикателства свързани с подобряването на функционалността 

на системата за управление на кризи, от една страна може да бъде разгледано, като подсигуряване 

на средата за сигурност в държавата и изпълнение на произтичащите задължения свързани с 

управлението на кризи. А от друга страна може да се разглежда като направление за повишаване 

ефективността на всеобхватния подход при управление на кризи. 

 

Научни приноси: 

1. Обогатена е теорията, касаеща същността и основните характеристики на невоенните аспекти 

при прилагането на всеобхватния подход в НАТО и/или ЕС. 

2. Дефинирани са предизвикателства при прилагането на всеобхватния подход в съвременните 

операции и при управление на кризи, на базата на които са предложени направления за тяхното 

преодоляване. 

Научно-приложни приноси: 

1. Систематизирани са нови подходи, техники и процедури за усъвършенстване на 

координацията и взаимодействието между различните участници в кризи (конфликти), като е 

доказана тяхната приложимост и ефективност. 

2. Разработен е Модел за действие на невоенните участници и определяне на необходимите им 

компетентности в процеса на планиране на операции на оперативно ниво в НАТО и/или ЕС, който 

подпомага координацията и взаимодействието между военните и невоенни участници в планирането 

на операции и по този начин допринася за повишаване на ефективността на същите. 

3. Разработен е Модел за действие на националния ситуационен център (НСЦ) при управление 

на кризи (на национално ниво), който подпомага координацията и взаимодействието между 

различните структури и ведомства в процеса на управление при кризи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съвременната среда за сигурност предоставя достатъчно предизвикателства пред Алианса. 

Приетата през 2010 г. Стратегическа концепция на Алианса, определя основните задачи на НАТО 
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свързани с: колективната отбрана, управлението на кризи и сигурност чрез сътрудничество. 

Съвременните заплахи, комплексността на съвременните конфликти изисква прилагането на 

всеобхватен подход  за изпълнение на  поетите ангажименти. Подхода по своята същност има за цел 

координирано използване на инструментите на мощта за въздействие върху средата за сигурност, с 

което да се постигне синергия в усилията на невоенните и военни участници при разрешаването на 

кризи и конфликти. На теория подхода предвещава висока ефективност на провежданите операции, 

но на практика използването му се оказва не лека задача. Основните предизвикателства в лицето на 

координацията и взаимодействието, структурните особености и метеорологическите различия на 

различните участници изискват предприемане на мерки за подобряване на посочените 

предизвикателства, което от своя страна се явява предпоставка за подобряването на всеобхватния 

подход. 

Подобряването на координацията и взаимодействието на оперативно ниво между различните 

участници в планирането и провеждането на операции на НАТО се явява един от основните аспекти 

за подобряване на всеобхватния подход. Приемането на различията и особеностите, и постигането 

на съгласуваност между различните участници в процеса на планиране и провеждане на операции 

на НАТО е от решаващо значение за успешното прилагане на всеобхватния подход. Единната визия 

за постигането на набелязаните цели, споделянето на информация и активното участие в процеса на 

планиране на всички участници в разрешаването на кризата (конфликта) са едни от условията за 

постигане на съгласуваност и подобряване на координацията и взаимодействието. Което от своя 

страна ще способства за подобряване на синергичния ефект при подготовката и провеждането на 

всяка една операция в отговор на кризи, както в рамките на НАТО и ЕС, така също и в рамките на 

страната ни Република България. 

Повишаването на сътрудничеството между НАТО и ЕС, и изпълнението на набелязаните 

мерки за справяне със съвременните заплахи за сигурността поставят редица предизвикателства 

пред двете международни организации свързани с управлението на кризи. Подобряването на 

системата за управление на кризи в Република България е необходимо условие за повишаване на 

функционалността на същата и интегрирането й в системите за управление на кризи на НАТО и ЕС. 
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