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Благодаря на организаторите за възможността да приветствам участниците в 
днешната научна конференция. Смятам, че темата е изключително актуална и обсъжда-
нето ѝ от български и международни експерти е много навременно, особено в настоящия 
момент, когато провеждаме Стратегическия преглед на системата за национална сигур-
ност. 

Същността на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната е заложен по-
литически мотивиран и управляван процес за задълбочаване на стратегическата оценка 
и анализ на всички аспекти на националната сигурност и способностите на държавата за 
противодействие на съществуващите и прогнозни рискове и заплахи. Научният потенциал 
на академичния състав на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ намира реализация с 
научното осигуряване на всички значими области в изграждането на способности за отбра-
на и сигурност на държавата. Неслучайно на Академията бяха възложени както осигурява-
нето на междуведомствената политико-военна група на ниво заместник-министри, така 
и ръководството и експертно-методическото осигуряване на дейността на междуведом-
ствената експертна група за провеждане на Стратегическия преглед на отбраната. 

Оценката на средата за сигурност и дългосрочните перспективи за нейното разви-
тие са отправна точка и фундамент за анализ на необходимите отбранителни способ-
ности, които следва да бъдат адекватни на бъдещите предизвикателства. Убеден съм, 
че ние с вас можем да се обединим около оценката, че днес страната ни е изправена пред 
сериозни предизвикателства, произтичащи от изключителната динамика на стратегиче-
ската среда за сигурност и дестабилизиращите процеси в глобален и регионален план, 
както и от противоречивия характер на рисковете, които се очертават. Тези процеси ще 
се запазят и в дългосрочна перспектива, за съжаление, като е много вероятно да нарасне 
скоростта на развитието и да се затрудни идентифицирането на произхода и обхвата 
на отделните заплахи. Главните рискове и заплахи пред националната сигурност, както 
беше подчертано неколкократно досега, тероризмът, миграционните вълни, дейността на 
организираната престъпност и хибридните въздействия ще се запазят и в перспектива. 
Част от тези предизвикателства са повишената опасност от разпространение на  оръ-
жия за масово унищожаване и възможните последствия от оттеглянето на САЩ и Русия 

Приветствие  
на заместник  

министър-председателя  
по обществения ред  

и сигурността и министър  
на отбраната  

на Република България 
Красимир Каракачанов

Уважаеми господин  
генерал-майор Ангелов,

Уважаеми господин генерал Боцев,
Уважаеми господа генерали,  

адмирали и офицери,
Уважаеми участници  

в научната конференция и гости,



от договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и забуксувалите 
преговори между САЩ и Китай за прекратяване на ядрената програма на Северна Корея. 
Все по-голяма важност ще придобиват и темите за енергийната сигурност и нарастващия 
дефицит на суровини и природни ресурси. 

Свидетели сме как сложната и противоречива обстановка в световен и регионален 
план поставя на изпитание съществуващите механизми, установени и възприети от меж-
дународната общност за превенция и справяне с тези заплахи. Именно в такава комплексна 
среда на сигурност пред Република България стои задачата да провежда собствена поли-
тика за сигурност, включително отбранителна политика, която да е съобразена с факта 
на пълноправното ни членство в НАТО и Европейския съюз. В тази рамка и с цел ефективен 
отговор на заплахите за националните и съюзните интереси нашата страна изгражда, 
поддържа и използва способности, чийто основен компонент са отбранителните способ-
ности на българските въоръжени сили. 

Бъдещите конфликти ще се характеризират с участието на бързо адаптиращи се 
противници, използващи комбинация както от високотехнологични решения, така и от 
нови и постоянно променящи се методи за постигане на своите цели. Операциите ще се 
водят във всички домейни на бойното пространство – по суша, вода и въздух, както и в 
информационното и космическото пространство. Това поставя по-високи изисквания към 
способностите на въоръжените сили, които ще взаимодействат със силите на съюзници-
те от Алианса и в комбинация с другите инструменти на националната и съюзната мощ 
като неразделна част от прилагане на всеобхватен подход към разрешаване проблемите 
на сигурността. 

Не само заради решенията в Уелс в частта „Отбрана“ ние приехме миналата годи-
на национален план за подготовка на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен 
продукт на Република България. С този акт страната ни демонстрира висока политическа 
отговорност и отправя ясно послание, че са налице условия за навременно изпълнение на 
поетите ангажименти към колективната отбрана и издигане авторитета на България 
като надежден съюзник в Алианса. 

Правителството успешно изпълнява и ангажимента си за осъществяване на три-
те проекта за модернизация на Българската армия, единият от които – изтребителите 
за авиацията, вече е със сключен договор за придобиване на самолетите Ф-16 Блок 70. В 
напреднал стадий са и другите два проекта – за модернизация на флота и Сухопътните 
войски. 

Позволете ми в заключение да изтъкна, че отбранителните способности на българ-
ските въоръжени сили се изграждат в синхрон с развитието на останалите инструмен-
ти на националната мощ: политически, дипломатически, икономически и информационни. 
Това е продиктувано от изискването за интегрирано развитие на Системата за защита 
на националната сигурност на Република България, от усъвършенстване на междуведом-
ствената координация и взаимодействие. Този именно е и един от най-важните резултати, 
които очакваме вследствие на провеждането на Стратегическия преглед  на системата за 
защита на националната сигурност. 

Аз съм дълбоко убеден, че най-значимите резултати от настоящата научна конфе-
ренция ще намерят своето място в бъдещите стратегически документи за ръководство-
то на отбраната и националната сигурност. 



В изпълнение на Решение № 26 от 18 януари 2019 г. на Министерския съвет на Република 
България правителството постави началото на провеждане на общ Стратегически преглед 
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Резюме: Министерският съвет на Република България провежда общ Стратегически 
преглед на Системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед 
на отбраната. Основната цел е актуализация и усъвършенстване на способностите за 
сигурност и отбрана и повишаване ефективността на реагирането при негативното 
влияние на промените в геополитическата среда за сигурност. Прилагането на всеобхватен 
подход изисква оценка на функционалността, наличните способности и потребностите 
на всички институции на държавата. Изчерпателността на подхода се гарантира чрез 
разработването на ръководни политически и стратегически документи на националната 
сигурност за периода до 2032 г. 
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Defence Strategic Review. The main goal is updating and improving security and defense capabilities 
in order to increase the effectiveness of institutional response to the adverse impact of the geopolitical 
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на Системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. 
Основната цел на прегледа е актуализация и усъвършенстване на способностите за сигурност 
и отбрана и повишаване ефективността на реакцията на държавата при негативно влияние на 
промените в геополитическата среда за сигурност и нововъзникващи предизвикателства пред 
сигурността и отбраната. За прилагането на всеобхватен подход към постигането на тази цел 
Стратегическият преглед извършва оценка на функционалността и наличните способности на 

*  В част от печатното издание на сборника с доклади от конференцията поради технически причини е 
пропуснато името на съавтора професор д.н. Митко Стойков.
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всички институции от Системата за защита на националната сигурност и отбрана на Република 
България. Изчерпателността на подхода се реализира чрез последващо разработване на ръ-
ководни политически и стратегически планови документи в областта на отбраната и национал-
ната сигурност за периода до 2032 г. 

Ръководството на Междуведомствената експертна група и цялостното методическо оси-
гуряване на прегледа бяха възложени на Военната академия чрез Института за перспективни 
изследвания за отбраната. За плановото провеждане на прегледа беше разработен и утвърден 
Национален план за провеждане на Стратегически преглед на Системата за защита на нацио-
налната сигурност и Стратегически преглед на отбраната с приложение „Времеви график за 
изпълнение на основните дейности от Националния план“. Със заповеди на министър-предсе-
дателя бяха определени съставът и отговорностите на Междуведомствената политико-експер-
тна група и на Междуведомствената експертна група, за чието ръководство и изпълнение на 
мероприятията бяха разработени „Насоки за провеждане на Стратегическия преглед на сигур-
ността и отбраната“.

Методическата и експертната подготовка на провеждането на прегледа се реализираха 
чрез специално разработени „Въпросник за функционален анализ“ и „Карта за оценка на ин-
ституционалните способности в сигурността и отбраната“. Те са предназначени за измерване 
и оценка на актуалното състояние на функционалността на институциите от Системата за за-
щита на националната сигурност. Подобен подход създаде възможности за едновременно про-
веждане на планираните мероприятия във всяко от участващите министерства и ведомства.

За повишаване на подготовката на експертите и усвояване на методиката за провеждане 
на прегледа беше планирано и проведено специализирано обучение на членовете на Между-
ведомствената експертна група. Проведено беше и обучение на експертите от участващите 
министерства и ведомства, а с отчет спецификата на институционалната специализация ръко-
водството на Междуведомствената експертна група организира отделно в Академията на МВР 
обучение на участващите експерти от системата на МВР и специализираните служби. В хода на 
първия етап в Междуведомствената експертна група бяха разработени и обсъдени проекти на 
структурата на Общата политическа рамка на Стратегическия преглед на Системата за защита 
на националната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната, структурата на доклада от 
прегледа и структурата на Програма 2032. 

Политическите указания за развитието на системата за национална сигурност и очаква-
ните резултати от провеждането на прегледа се реализират чрез разработването на специа-
лизиран документ, наречен Политическа рамка. Предвид неговата значимост за организацията 
и протичането на Стратегическия преглед ще се спра накратко върху някои от съставните му 
елементи. Основната цел на разработването на този документ е формулиране на средата, 
контекста и параметрите на прегледа, както и очакваните резултати за бъдещото развитие на 
системата за национална сигурност на Република България. 

Същността на стратегическите прегледи се формира върху една утвърдена международ-
на практика на стратегическото управление на системите за национална сигурност и отбрана с 
доказана ефективност. Същността на прегледа може да се дефинира като политически моти-
виран и управляван процес на прилагане на специално разработен научно-експертен инстру-
ментариум за извършване на задълбочена стратегическа оценка на всички съставни аспекти 
на националната сигурност, включително способностите и готовността на държавата за про-
тиводействие на настоящи и бъдещи предизвикателства, рискове и заплахи за националната 
сигурност. Процесът е насочен към извършването на оценка и адаптация на съответствието 
между нормативно делегираните функции на институциите на държавата в областта на нацио-
налната сигурност и изградените за изпълнението на тези функции административни структу-
ри, системи за управление и сили за реагиране, както и за оценка на готовността за реализация 
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на техните мисии, функции и задачи в актуалната среда за сигурност. Ето защо резултатите 
от стратегическите прегледи са основание и движеща сила за актуализация на нормативната 
уредба, политиките и способностите на системата за национална сигурност и отбрана с цел 
повишаване на нейната ефективност. 

Процесът на провеждане на Стратегическия преглед е последователен и цикличен. Пла-
нира се при наличие на значими промени в средата на сигурност, предизвикани от влияние-
то на външни, вътрешни, политически, икономически, социални, демографски, екологични и 
други фактори върху актуалното състояние на националната сигурност. Основните резултати 
се обобщават в национални ръководни политически и стратегически документи – Бяла книга, 
дългосрочни стратегически програми и планове за развитие на способности. Планиращите до-
кументи актуализират, формулират и декларират публично националните интереси и цели в 
областта на националната сигурност, а така също очертават рамка на бъдещите политики и 
способности за тяхната реализация.

Провеждането на стратегическите прегледи следва и цикъла на периодите на валидност 
на националните стратегически документи. Времето за провеждането се определя от оценката 
за потребност от усъвършенстване и промяна на дългосрочното политическо, управленско и 
ресурсно планово обвързване на усилията на институциите, от актуализация на политиките и 
ресурсите на държавата за отстояване на националните интереси и за реализация на стратеги-
ческите цели в областта на сигурността и отбраната. Безпрецедентната симултанна проява на 
множество рискове и заплахи в средата за сигурност, високата степен на междуинституционал-
на обвързаност и препокриване на част от нормативните задължения, съвместното изграждане 
на способности за противодействие в областта на сигурността и отбраната мотивират прави-
телството на Република България за планиране и провеждане за първи път на общ Стратеги-
чески преглед на сигурността и отбраната. 

Конкретни основни предпоставки за провеждане на настоящия Стратегически преглед 
на отбраната са изтичането на времевия хоризонт на валидност на основните стратегически 
планови документи за изграждането на въоръжените сили: „Програма за развитие на отбрани-
телните способности на въоръжените сили на Република България 2020“ и „План за развитие 
на въоръжените сили 2020“. Същевременно Програмата за управление на правителството на 
Република България за периода 2017 – 2021 г. предвижда разработването на нов дългосрочен 
програмен документ за развитие на отбраната и въоръжените сили, който да планира поли-
тиките за реализация на националните интереси и изпълнение на съюзните ангажименти и 
отговорности на страната в НАТО и Европейския съюз (ЕС). Допълнителен аргумент в подкре-
па на необходимостта от по-дългосрочно планиране са поетият „Ангажимент за инвестиции в 
отбраната“ и Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния 
вътрешен продукт в периода до 2024 г. Неговото изпълнение зависи от успешната реализация 
на дългосрочните национални инвестиционни проекти за актуализация и изграждане на отбра-
нителни способности. 

Разкритите ограничения в практиката на петгодишното планиране и потребността от съз-
даването на повече предпоставки за приемственост в провеждането на политиката и ресурсно-
то осигуряване на изграждането на отбранителните способности са отчетени в необходимостта 
от удължаване периода за валидност и реализация на националните стратегически програми 
до 10 години. Допълнителен аргумент за повишаване на сроковете е потребността от синхрони-
зиране на националното стратегическо планиране със съюзното планиране в НАТО и ЕС, което 
предполага определяне на хоризонт на актуалност на следващите Стратегическия преглед на-
ционални планиращи документи до 2032 г. 

Контекстът за провеждане на Стратегическия преглед на Системата за защита на нацио-
налната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната се формира върху необходимостта 
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от привеждането и поддържането на баланс между актуалността на способностите и готовност-
та за реагиране при проявата на предизвикателства, рискове и заплахи с цел минимизиране 
на негативното влияние на промените в средата върху сигурността на обществото. Оценките 
за влиянието на промените се получават в резултат от изследването на специален набор от 
външни и вътрешни фактори на средата за сигурност, които влияят непосредствено върху го-
товността на държавните органи за изпълнение на функционалните задължения за защита на 
конституционния ред, суверенитета и териториалната цялост на страната, за гарантиране на 
правата и свободите на гражданите. Значимостта на влиянието на всеки от отделните фактори 
върху стратегическия контекст се отразява детайлно в специално разработени контекстуални 
сценарии за оценка на влиянието на промените в средата за сигурност.

Основни цели на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната
Основната цел на организирането на Стратегическия преглед на сигурността и отбраната 

е формиране на политико-експертна платформа за изграждане на обща политическа рамка и 
прилагане на специализирана научно-експертна методология за преглед и оценка на актуал-
ността на политиките, функционалността и способностите на Системата за защита на нацио-
налната сигурност и отбраната. 

Цели на провеждането на Стратегическия преглед
Преглед, анализ и оценка на актуалността на правнонормативното, ресурсното и бю-

джетното осигуряване на Системата за национална сигурност и отбрана.
Преглед, анализ и оценки на националната и институционалните системи за управле-

ние (включително Системата за командване и управление на въоръжените сили).
Преглед на функционалността и съществуващите структури на институциите и дефи-

ниране на потребност от тяхната актуализация и изграждане на нови структури и връзки.
Преглед, оценка, актуализация и усъвършенстване на процесите на стратегическо

планиране и изграждане на институционални способности.
Оценка и планиране на развитието на способностите за научно-технологично и ин-

дустриално осигуряване на изграждането и материално-техническото осигуряване на жизнения 
цикъл на платформите, системите и способностите.

Актуализация и разработване на необходимите концептуални и методически пособия
за планиране и оценка на способностите.

Формиране на дългосрочна визия за развитие на ролята, мисиите, функциите, зада-
чите и способностите на институциите за гарантиране защита на националните интереси в 
областта на националната сигурност и отбраната.

Всеобхватно хармонизиране на националните политика за сигурност и отбрана и спо-
собности с общите политика за сигурност и способности на Европейския съюз и НАТО.

Обобщена цел на Прегледа на сигурността и отбраната е създаването на условия за 
изграждане, поддържане и развитие на необходимите способности за изпълнение на консти-
туционните задължения на въоръжените сили и институциите от сектора за сигурност, както и 
на съюзните задължения на страната в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на 
Европейския съюз.

Водещи принципи на Стратегическия преглед
Основните принципи на Стратегическия преглед на Системата за защита на националната 

сигурност са обективност на провеждането и измеримост на резултатите; научно-експертно 
осигуряване, базиращо се на прилагане на специално разработена научноприложна методо-
логия; холистичност, съгласуваност и надеждност на приложените методики и получените 
резултати; итеративност в последователността на прилаганите процедури с възможност за 
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неограничен брой повторения и обобщения в хода на прегледа до постигането на цялостна 
научно-експертна валидация на получените резултати; публичност и обществена подкрепа 
за насърчаване на критичността на участниците, ангажираността на медиите и обществото.

Обхват на Стратегическия преглед
Стратегическият преглед обхваща следните основни елементи: оценка на дългосроч-

ното влияние на промените в средата за сигурност; национални интереси и приоритети на 
политиката за сигурност и отбрана; ниво на политически амбиции в сигурността и отбраната; 
мисии, функции и задачи на институциите в Системата за защита на националната сигурност; 
преглед на процесите на стратегическо планиране; преглед на способностите на системата, 
преглед на силите и системите за управление; стратегически допускания и ограничения по 
планирането; дългосрочна прогнозна финансова рамка за развитие на институциите от сек-
тора за сигурност и отбрана.

С обхвата на представените параметри общата политическа рамка формира платформа 
за политическите параметри на Стратегическия преглед на системата за защита на национал-
ната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната. В нея са дефинирани целите, водещи-
те принципи и обхватът на параметрите на Стратегическия преглед; националните интереси и 
цели в областта на сигурността и отбраната; влиянието на промените в средата за сигурност и 
визията за актуализация на функциите, мисиите, задачите и способностите на институциите от 
Системата за защита на националната сигурност.

Към настоящия момент планово се изпълняват основните мероприятия от Националния 
план за провеждането на Стратегическия преглед на Системата за защита на националната 
сигурност и Стратегическия преглед на отбраната. Наблюденията и първите резултати от ре-
ализацията на началния етап на Стратегическия преглед показват, че основните институции 
от Системата за защита на националната сигурност полагат необходимите усилия за неговото 
успешно протичане. 

Независимо от планомерното протичане на Стратегическия преглед на сигурността 
и отбраната и полаганите усилия както в междуведомствените групи, така и във всяка от 
участващите институции, на началния етап се открояват редица значими проблеми, които из-
искват създаване на организация за незабавно разрешаване с цел повишаване на ефектив-
ността на провеждането на следващите планирани мероприятия на прегледа в институциите, 
а също и на качеството на разработваните продукти – анализи, оценки, доклади, програми и 
планове за развитие. 

В резултат на проведените планови мероприятия досега са разкрити редица проблеми, 
които могат да бъдат систематизирани в Междинния доклад на Междуведомствената поли-
тико-експертна група за провеждане на Стратегическия преглед на Системата за защита на 
националната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната.

На първо място беше констатирано недостатъчното ниво на подготовка по основни въ-
проси на сигурността и отбраната на част от участващия ръководен и експертен състав от 
министерствата и ведомствата, особено от онези институции, на които нормативно не са въз-
ложени непосредствени отговорности за изпълнение на основните функции по защита на на-
ционалната сигурност и отбраната.

Разкрити са липса, непълнота и потребност от актуализация на разпоредби на съществу-
ващата нормативна уредба в областта на защитата на националната сигурност, което затруд-
нява и понижава ефективността на вътрешноинституционалното организиране и провеждане 
на мероприятия от Стратегическия преглед на сигурността и отбраната.

Констатирани са ниска ефективност и проблеми при прилагането на съществуващата 
нормативна уредба за организиране на взаимодействието и координацията между централ-
ните институции на изпълнителната власт – министерствата и ведомствата, по проблемите на 
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сигурността и отбраната. Разкрити са проблеми при организация на координацията на дейнос- 
тите по защита на националната сигурност между централните органи на изпълнителната 
власт, териториалните власти и местното самоуправление, които създават предпоставки за 
пасивно поведение и ниска ефективност на участието в прегледа на сигурността и отбраната. 

Недостатъчно ефективно са структурирани и осъществявани нормативно заложените 
връзки между органите за управление на националната сигурност и обществото, което съз-
дава предпоставки за недостатъчно ангажиране на неговата съпричастност с усилията на ръ-
ководството на страната при реализирането на значими проекти в областта на националната 
сигурност.

Разкритите проблемни области са представени с доклад на министър-председателя. 
Мерките за незабавно разрешаване на особено значимите от тях се обобщават в План за 
действие, който ще бъде внесен за разглеждане в Съвета по сигурността до края на ноем-
ври 2019 г. Стратегическият преглед на сигурността и отбраната продължава с изпълнение на 
планираните мероприятия и изготвяне на докладите на институциите от Системата за защита 
на националната сигурност, които ще бъдат представени до април 2020 г. Паралелно с тях, 
от началото на следващата година, започва разработването на институционални програми за 
развитие до 2032 г. Искам да Ви уверя, че Военна академия „Г. С. Раковски“ ще продължи 
да оказва научно-методическо осигуряване на следващите етапи на Стратегическия преглед 
и ръководство на Междуведомствената експертна група. Същевременно искрено се надявам 
положените и усилия, и труд на учените и експертите от Военната академия да бъдат оценени 
по достойнство от всички участващи министерства, агенции и служби. 



Introduction
Rapid and dangerous security events took place in Iraq in 2014 with the emergence of what 

is called ISIS or DAESH and their domination in some Iraqi cities amongst which was Mosul, one 
of the most important Iraqi cities, considering its strategic location close to Syria, as well as Kirkuk, 
Salahdine, North Dyala and Anbar. These events resulted in a shock in security and in the political 
layers of the Iraqi leadership, which led them to declare the highest level of readiness on June 10, 
2014. With the continuation of military operations against ISIS, efforts were put into restructuring the 
withdrawn forces and rehabilitating them to work in other locations. 

All the above mentioned made the religious leadership in Al-Najaf to take bold actions to prevent 
the situation from deteriorating further; thus the historic Fatwa for holy fighting was declared. All these 
security and military activities on the ground, along with ISIS public declarations on social media 
about their ability to take over all of Iraq, led to a strategic awareness among the political and military 
leadership about the necessity of directing all military efforts to respond to the threats. This was 
implemented through military planning which immediately reversed the equation in the field against 
these groups and deflected the danger from the Iraqi capital of Baghdad.

The aim of the paper is to present the role of the security forces in response to ISIS hostilities 
in the region of North Dyala and East Salahdine, as well as the methods used to counter extremist 
thinking.

I. Field experience in fighting terrorism in Dyala and Salahdine
Activities before ISIS
On June 5, 2014 at 0800 Hrs, being the commander of Dyala Province Police Forces, I received 

a call from Mr Al-Assady from the Ministry of Interior about Samara bombing in the holy shrine of Al-
Askariayn. ISIS had attacked from the east using VBIED (vehicle-borne improvised explosive device) 
and managed to reach the concrete fence surrounding the shrine. Meanwhile, I received another call 
from the Commander of Land Forces, Gen. Ghidan, with which he asked me to mobilize forces in 
support of Slahedine operational commander Gen. Fatlawee.

I requested two hours to finalize all battle preparations, after which I led the forces across Al-
Syndia Bridge. Upon my arrival there, I found a large number of armed young men who asked me to 
take part in the battle against ISIS. SWAT forces also arrived; they were the strike forces consisting of 
6 infantry companies, 50 Hammers, 100 soft skin vehicles, and a large variety of weapons.

I had to take the difficult decision about whether to involve the untrained young men in this 
battle. I needed all the help I could find, but at the same time I could not bear sacrificing them in vain, 
so I decided to select a few who had previous military experience, in particular those belonging to 
tribes known for their resilience such as Shemer, Timim, Ebada, Saad, and Omer.

At 1200 Hrs, while crossing the border towards Samara from Balad to Al-Esshaqi, some 
resistance broke out from the left side of the road. It resulted in the loss of one SWAT member, but we 
suppressed it easily. We used a simple tactic: we arranged the armed vehicles on the left side of the 
road and soft skin ones on the other side. The assistance of the Commander of Samara Operations 
played a vital role in defeating all members of ISIS and returning safely to the town of Dyala.

ISIS Activities
On June 12, 2014 the towns of Jalwla and Sadya were taken by ISIS. This was a difficult 

day because 4th Brigade 1st Division was besieged by ISIS in Cobra camp. I was ordered by the 
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Commander-in-Chief to break the siege, which I managed to do after a fierce fighting that involved 
SWAT forces under my command. I was also supported by the Command of Beshmarga Forces, who 
made ultimate sacrifice later in Kirkuk. A total of 1600 soldiers were saved, in addition to 383 armed 
vehicles, all safely escorted to the town of Al-Mansooria.

On June14, ISIS began infiltrating to Dyala in preparation for a major attack that took place 
from Slahdeone – Kirkuk – Solyman Bik and surrounded the town of Amerly to advance to the town 
of Enjana which dominates the Dyala – Kirkuk road. ISIS forces were stopped and prevented from 
reaching Al-Sakhra City.

The same day the enemy started attacking many regions inside Mokdadia Fields such as Baloor 
and Al-jazeera, which was the TAOR of 5th Division. ISIS managed to occupy strongholds in those 
fields due to the thickness of vegetation and poor access roads. We took defensive positions in the 
vicinity surrounding those fields.

Al-Edhim Sector
On June14, ISIS continued its advance all the way to Enjana, which became the main defensive 

position on Dyala – Kirkuk road after digging up a trench 4m deep and 5m wide along the road. This 
led to the fall of Solyman Bik and the surrounding villages, except the small village of Amerly with Shia 
majority, which stood against all ISIS attacks and a siege which lasted for 3 months. On the other axis, 
ISIS advanced to Al-Edhim, to find out that a defensive position was established to stop their advance 
and deny their access to the region surrounding Dyala.

Delly Abbas Sector
On June 26, 2014 ISIS attempted to access the region surrounding Mokdadya Fields and west 

of Sherween villages in the vicinity of the Dyala river. ISIS infiltrated the main town taking advantage 
of the road connecting El-dwaleeb with the main town. The fighting involved forces from 5th Division 
who were almost forced out of the city if it was not for the arrival of Dyala SWAT. This SWAT had 6 
companies with different fighting vehicles by which they retook the city and stayed there for 10 days 
until the situation was stable again.

El-Sodor Sector
On July 12, 2014 the enemy started advancing towards the Army Camp in Mansooria which was 

the 2nd Corps HQ before 2003. Their advance was stopped and the area was surrounded by SWAT 
Forces.

El-Haroonia Sector
On July 17, 2014 the enemy advanced towards Al-Haroonia Bridge, connecting Kaneqeen with 

Dyala Center. The contact began at 0800 Hrs and lasted until the following day. At night, the enemy 
set IEDs on the bridge, destroying parts of it. This made it impossible for any force to cross to the 
other side. Our forces were separated by the river. Reinforcement which arrived comprised two ISOF 
companies and a large concentration of regular forces on the western side. This eventually led to a 
successful crossing to the city of Al-Haroonia. The enemy counterattacked and forces in Al-Harooia 
could not hold ground anymore. Meanwhile, SWAT forces and Police Commander were nearby and 
they hurried to the rescue and stopped the enemy 800 m from Al-Haroonia Bridge.

On July 26, 2014 I was in Al-Mokdadya which was an attractive target for the enemy as it could 
cut it off from Khaneqeen and Dyala. I decided to stay there and establish my HQ for Police and SWAT 
Forces. I heard over the radio that the enemy advanced towards Hemreen Dam and was 200 m away 
from it. I quickly moved to the dam and upon my arrival, I requested the latest intelligence report from the 
commanders on the ground. The enemy was dealt with by snipers and chased away for 7 km. Two days 
later, the enemy advanced from the north side of the dam, where there was an electrical power generator 
occupied by the enemy; the enemy threatened to destroy the dam. I led a reconnaissance team and I 
encountered a powerful attack, which resulted in an eye injury for me. I received first aid and returned 
after 2 hours. The next day, we planned and successfully retook the power plant and killed 15 terrorists.
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By July 30, 2014 two months had passed without any leave to see my family in El-Diwania south 
of Baghdad. I only requested a one-day leave during which a Police QRF battalion was contacted in 
the area of Imamwiss, which is the main position on the road connecting Khaneqeen with Dyala. It was 
the only road remaining to connected Baghdad and Dyala with Kurdistan. I directed SWAT to intervene 
and they managed to help this great battalion which was able to stand their grounds and did not give 
up any position to the enemy. Three enemy vehicles were destroyed and 11 terrorists were killed. The 
Army helicopters arrived early in the morning and this was the final blow to the enemy.

On August 31, 2014 our tactics changed from defense to offense along Al-Edhim – Amerly line. 
This came after the completion of battle preparations and thorough intelligence efforts on several axes 
as follows:

a) First axis: El-Edhim – Enjana – Amerly – Solyman Bik
Popular Mobilization Forces (PMF) arrived to the east of Solyman Bik, and they started 

advancing towards the town of Amerly situated in the vicinity of El-Edhim Dam. To the west of Solyman 
Bik, SWAT forces and 5th Division advanced towards El-Edhim – Enjana which was bombarded by 
the Air Force to clear the roads and trenches. On September 1, the areas were cleared and the siege 
around Amerly was broken.

b) Second axis: El-Mansooria – Hemrin Dam
An advance took place on El-Mansooria Axis in Hemreen and the areas dominated by Mansooria 

were occupied. The enemy used VBIEDs, IEDs and suicide attackers to delay the advance, but our 
forces managed to overcome all these tactics after they had killed 14 terrorists and destroyed two 
VBIEDs.

c) Third axis: Emamwiss – Kabashee
My HQ was tasked with liberating the road connecting Emamwiss with Kabashee which is more 

than 25 km long. This road was used by the enemy to access both sides and prevented our forces 
from using it. The advance started at dawn without using the main road and 20 km of it were liberated 
on the first day. The remaining of the road was liberated in cooperation with Beshmarga Forces. This 
axis was completely liberated on October 28, 2014.

d) Forth axis: Jalwlaa – El-Sadia
This was split into two axes: one comprising Beshmarga and PMF to liberate Jalwlaa and the 

other comprising SWAT, 5th Division and PMF to liberate El-Sadia.
Forces entered from the eastern side of  El-Sadia avoiding the main road as it had been infested 

with roadside bombs. The area was liberated, police stations were reopened and all displaced people 
returned. This also resulted in the killing of 25 terrorists and disarmament of 75 IEDs.

e) Fifth axis: Sherween – Al-Mokdadia.
On January 23 2015, I was appointed the leader of the advance on the western axis Sherween –  

El-Dwaleeb, which is characterized by its two main roads that no advancing forces can deviate from. 
The first road in the direction of Dwaleeb along Dely-Abas river was sabotaged by digging a trench 7 
m deep and 5 m wide. It could not be crossed without engineering capabilities. The second road in the 
direction of Sherween was infested with roadside bombs and built-up obstacles. The initial advance 
started before dawn with the bombardment of known enemy locations. The advance was difficult 
but the agility of our fighters and the support of local civilians made it possible to retrieve all grounds 
taken by the enemy in this area. We undertook a maneuver that enabled us to inflict high losses to the 
enemy. After the liberation of the second part of Al-Dywaleeb, one of my personal guards lost his life 
and we started relocating the population of the region after disarming all the IEDs. People returned to 
their homes after being away for over 6 months. 

I was called by a commander who requested my assistance to clear Al-Mokdadya Axis which 
became a real obstacle that could not be breached after two days of fighting. We moved to the western 
side of El-Mokdaya at 1200 Hrs and started bombarding enemy locations located opposite the axis of 
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advance. The enemy was paralyzed and could not obstruct the advance of our troops. We also made 
good use of the off road advance between Barwana – Al-Boomoosa, a distance of 13 km, on that day. 
The enemy lost its ability to launch an attack on our troops.

f) Sixth axis: Dyala – Metibija – Salahdine
At 1200 Hrs on March 12, 2015 all activities stopped, especially those in the eastern part of 

Salahdine, in order to cross to Al-Edhim Dam – Salahdine. The forces faced strong enemy opposition, 
so 5th Division and the PMF were brought to a complete standstill.

On that day I was on the eastern bank of Al-Edhim river and I had a large force to prevent ISIS from 
crossing the river towards Dyala. I was also accompanied by Mr Hadee Al-Ameree and the commander 
of Dijla Operations, and they said, “There is no force but yours that could break ISIS positions”. So, we 
crossed the river from Al-Qatess region opposite the old house of Ali Hassan Al-Majeed (high member 
of the dissolved  Bath Party) towards Salahdine. I could hear ISIS radioing repeatedly: “Stop this black 
convoy!”, “The black convoy couldn’t be contained!”. We breached all enemy positions. At dawn, the 
enemy attacked using three VBIEDs with different timings without any losses. Next day, we moved to 
Metebija which was the centre of gravity of  the ISIS command. The enemy inundated all the roads 
except the one that we used during the advance. Before arriving to the location, the enemy used a 
fortified bulldozer. At the time I was in the leading tank and I gave the order to destroy it. The battle ended 
with the destruction of a large number of enemy vehicles and all enemies fleeing the battleground.

II. Confronting extremism
The military success over ISIS and the liberation of all Iraqi provinces does not mean the end 

of the security crisis, because it has left its extremist mentality. In order to eradicate ISIS, we need to 
confront its ideology and propaganda with a set of processes.

From my field experience, I can assume that terrorist acts that Iraqi people had to endure, 
including murder, kidnapping Yazedee’s women and destroying villages that opposed terrorists, are a 
clear evidence of how their extremism is used to enforce their ideology.

1. The rise of extremism and its transformation into terrorism is an enemy that poses a new 
reality and threat to the international community in general and to the Iraqi community in particular, 
which constitutes a strategic gap.

2. The shift from extremism to terrorism is an ongoing challenge to peace and security.
3. There is a link between extremism, terrorism, regional and international interference, on the 

one hand, and political, security, social and economic instability in Iraq, on the other.
4. Dealing with extremism and terrorism should be carried out with a comprehensive vision that 

begins with the ordinary citizen and ends with comprehensive measures.
5. There is a positive relationship between the increase in cultural, political, legal, and media 

awareness, and the mitigation of the negative effects of extremism and terrorism on Iraqi national 
security.

Mental Processing
It is important to realize some aspects of terrorism. It is old and many societies have suffered 

from it for different  reasons. It has caused destruction of the stability of societies. Our time has 
witnessed new kinds of terrorism that are a concern for all countries of the world. After the military 
operations directed against terrorism, and the success achieved in Iraq by the teamwork of all the 
different forces (Iraqi Army, National Police, ISOF, PMF, Beshmerga) with the assistance of coalition 
forces, it was necessary to enact a set of processes in order to confront ISIS thinking and to complement 
the success in military confrontation:

a) Genuine demonstration of tolerance, affection and respect of human rights through the 
unification of the religious dialogue between different factions.

b) Attempting to stand up against ways of thinking which lead to extremism, through education 
on scientific basis.
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c) Confronting extremist thinking through short- and long-term plans created to target economic, 
political, psychological, cultural and social groups.

d) Genuine participation of all mental counter-terrorism means in addition to the military, media 
and legal means.

e) Enabling the public opinion role regarding extremism in religious, political, social and cultural thinking.
f) Participation of civil society organizations in confronting extremist thinking through lectures, 

meetings, art shows and sport events that attract young people.
g) Use of religious speech in worship places to deal with this subject.
We can provide an example from the field experience in the battle of liberation of Sherween in Dyala 

when we managed in one day to relocate all displaced families. This act alone could demonstrate the 
gap between extremism and terrorism on one hand and ordinary people on the other by proving that the 
government and security forces are there to help, whereas ISIS affects negatively societal homogeneity. 

According to my strategic vision, terrorism is still standing and real all over the world, Iraq in 
particular, despite all our success. Moreover, the reality on the field points out that this organization still 
presents a long-term threat to the Iraqi national security.

Legal processing to confront ISIS propaganda and thinking
Nowadays, the means and activities used by terrorist organizations are diversified and are no 

longer restricted to arms trafficking used directly in committing their crimes. The international and 
domestic legislations were keen to criminalize all activities that led to terrorist financing. Terrorist 
ideology evolved noticeably, which shook the world and changed many global relationships. Terrorism 
has evolved in accordance with technological advance that assisted in disseminating terrorist thinking.

Terrorist crimes and terrorist thinking make up one of the threats to the state and its community; 
this is why Iraqi legislation tried to endorse legal responsibility of perpetrators in addition to the 
international responsibility.

The terrorist organization relies on two essential aspects: physical and financial. There is 
another invisible aspect, i.e. the moral aspect (mental control). This last aspect relies on technology 
and media to subvert the young to commit criminal acts, which could cost them their lives.

The legal frame to confront terrorist thinking at national level
Iraqi constitution adopted in 2005 was focused on confronting terrorist thinking and its deferent 

manifestations. This was shown in several articles amongst which Art. 42: “every person has the 
right to free thinking, conscience and belief”, Art. 37: “the state will guarantee the protection of its 
citizens from mental, political and religious compulsion”, Art. 38: “the state will guarantee the freedom 
of speech in accordance with the law”, Art. 7: “any entity or approach that approves racial, terrorist or 
ethnic cleansing shall be banned”.

Confronting terrorist thinking in the Iraqi legislation
Iraqi legislation contributes to confronting terrorist thinking: Publication Law No 206/1968, Iraqi 

Penal Code No 111/1969, Anti Terrorism Law No 13/2005, and Imprisonment Law No 14/2018 are all 
aimed at confronting terrorist thinking.

Anti Terrorism Law states that “the following acts are considered national security crimes: any 
act with terrorist motivation that could threaten the nation’s unity and the safety of its people, that affect 
the state security and its stability, weaken the security services in doing their duties to protect the 
nation borders, affect its institutions, whether by direct confrontation or any other means”.

The legal framework to confront terrorist thinking on regional and international levels
Countering ISIS propaganda and its mentality necessitates collaboration and coordination 

between nations and also requires a high level of intelligence collaboration. UN resolutions must be 
adopted to develop a mechanism of information and experience exchange amongst different nations. 
UNSC resolutions should be observed, for example: 2150, 2170, 2178 of 2014; 2199, 2242, 2249, 
2253 of 2015; 2322, 2331 of 2016; 2341, 2347, 2354, 2367, 2368, 2370, 2379 of 2017.
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On regional and wider Arab level, Iraq has approved the Arab Agreement to Counterterrorism 
according to Law No 35/2008, and the Arab Agreement to counter information technical crimes 
approved by Law No 31/2013.

In accordance with the above, we recommend the following:
a) A regional and international initiative, especially involving the UK, as it is considered to be one 

of the main players in the international society, to specify a definition of terrorism so that it becomes 
a reference.

b) Reviewing the ethical values that criminalize terrorist thinking and publishing media materials 
which promote hatred and violence.

Media Processing
From the field experience during the fight against ISIS, we have found out that victory does 

not come by bearing arms only, but it requires media confrontation as well. Media confrontation 
could produce a positive outcome in the public opinion on the domestic, regional and international 
levels. It has a first priority in the research and study as it has become the main tool used by terrorist 
organizations to recruit those who are sympathetic with their ideology. We have observed how ISIS 
transmitted their thoughts to the Western society and have witnessed the engagement of citizens 
coming from foreign nations to enlist in ISIS. This requires the following national media processes:

a) Counter media activities.
This could be implemented by the following:

 First: knowledge role;
 Second: directing and moral role;
 Third: endorsing national, security, and media policy;
 Fourth: unification of religious discourse.

b) National strategic media.
c) Establishing a media electronic department within the structure of the Armed Forces.
d) Building and developing specialized security media.

III. Lessons learned
From the field experience of fighting ISIS in Dyala and Salahdine Sectors, the following are the 

main lessons learned:
a) Training and preparation of SWAT forces in 2013 were the main factors that made them a 

reliable force to counter ISIS.
b) Quick reaction towards enemy actions, exercised in most of the sectors, especially in Delly 

Abbas, prevented ISIS from becoming a substantial threat to safe cities in Dyala.
c) Joint work between different forces in the MOI, MOD and PMF was essential.
d) Quick attack from several axes led to the confusion of the enemy; this was particularly 

obvious in El-Mokdadia.
e) High troops morale during the advance, especially during the liberation of the road connecting 

Imamwiss and Kabashi, allowed the troops to further liberate El-Sadee city.
f) Surprise during the advance when our troops crossed towards Metebija, led to the enemy’s 

loss of initiative.
g) Air support provided by the Air Force hugely assisted in destroying the enemy and incurring 

losses in its ranks.
h) Engineering support in road clearing and Explosive Ordnance Disposal (EOD) was important.
i) Counterterrorism requires a number of mental, legal and media processes that should be 

used alongside military operations in order to increase the gap between extremism as a mentality and 
terrorism as an act.

j) Cooperation and coordination between nations and adopting UN and UNSC resolutions 
regarding countering ISIS is required.
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Променящата се среда на сигурност в дългосрочен план ще се характеризира с нарастваща 
динамика, ускоряване и усложняване на дестабилизиращите процеси и все по-трудно иден-

тифициране на обхвата на рисковете и заплахите. Размиването на границите между външна и 
вътрешна сигурност, както и комбинираното използване на класически и хибридни средства за 
постигане на набелязаните цели ще бъдат фактори, които ще затруднят превенцията и справяне-
то с предизвикателствата в средата на сигурност. За да могат структурите от сектора за сигурност 
да изпълняват ефективно възложените им задачи, системата за сигурност трябва да изгражда и 
развива способности, които да бъдат адекватни на предизвикателствата на утрешния ден. В тази 
връзка анализът на възможностите за развитие на служба „Военна полиция“ в дългосрочен вре-
меви хоризонт има за цел да представи основните насоки за изграждане и развитие на военно-
полицейските способности, особено при провеждането на Стратегическия преглед на отбраната.

Анализ на развитието на средата на сигурност в дългосрочен аспект
Днес средата на сигурност се характеризира с изключително трудна предвидимост. 

Свидетели сме на многобройни рискове и заплахи с динамичен и все по-трудно предсказуем 
характер. Ролята на прогнозирането на измененията на средата на сигурност получава нови 
измерения и ключово значение.

Стратегическо влияние върху средата на сигурност ще продължат да оказват междуна-
родните финансово-икономически и политически процеси, енергийните проекти, киберсигур-
ността, защитата на критичната инфраструктура, охраната и контролът на външните граници 
на Европейския съюз (ЕС) и трансграничната престъпност. Тези фактори ще направят източни-
ците на заплахи трудни за идентифициране и респективно ще затруднят противодействието им 
и способите за справяне с тях. В цялостната дейност на системата за сигурност ще се акценти-
ра върху превантивния подход, ранното сигнализиране и обединяване на усилията за защита 
на националната сигурност и суверенитет.

ПЕРСПЕ ИВИ А РА ВИ ИЕ НА СЛ А  
В ЕННА П ЛИ И  В ЪЛ СР НА ПЕРСПЕ ИВА

Резюме: При съвременните трудно предвидими рискове и заплахи изпълнението 
на основните дейности на служба „Военна полиция“ съгласно Закона за военната 
полиция е невъзможно без поддържане на вече съществуващите и изграждане ТО на 
нови военнополицейски способности. Целта на предложения доклад е да се представят 
възможностите за развитие на служба „Военна полиция“ в дългосрочен аспект в корелация 
с основните тенденции в развитието на средата на сигурност.

Ключови думи: военнополицейски способности, рискове и заплахи.

   . P SSI ILITIES F R L N TER  ILITAR  P LI E 
SER I E E EL P ENT
   mp_mod@armf.bg

Abstract: Nowadays, in times of hardly predictable asymmetric threats and risks, the execution 
of the main Military Police Service tasks according to the Military Police Act would be impossible 
without sustaining of the existing and developing of new Military Police capabilities. Thus, the purpose 
of the proposed paper is to elaborate on the main possibilities concerning the development of the 
Military Police Service in long term aspect according to the main security tendencies.

Key words: military police capabilities, risks and threats.
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В нашия регион основно влияние ще продължат да оказват конфликтите в Близкия изток 
и Централна Азия, дейността на терористични и екстремистки групировки, както и зоните с 
напрежение в Кавказ, Приднестровието, Украйна и Западните Балкани. Пряко следствие от 
тези проблемни райони е и процесът на масова миграция към Европейския съюз и произтича-
щите от това рискове и заплахи, най-опасни от които са тероризмът, регионалните конфликти 
и липсата на държавност. Тероризмът, взаимодействието му с трансграничната престъпност, 
в комбинация с нарастващата мобилност на хора, стоки и информация, ще затрудняват и за-
напред възможностите на държавите за превенция. Съвременните процеси и условия, в които 
българската държава действа, ще останат силно динамични. Те са свързани с появата на кризи 
от различен характер по целия свят: напрежението Северна Корея – САЩ, ЕС – Русия, НАТО 
– Русия, Украйна – Русия, Иран – Израел, Великобритания – Русия, Гърция – Турция, Сирия – 
САЩ, Сирия – Турция и др.

Стратегическото географско разположение на България  отрежда ключова роля в под-
държането на сигурността на части от югоизточния фланг на НАТО и в охраната на важни 
участъци от външните граници на Европейския съюз. Като член на Алианса страната ни е 
длъжна да изгражда и поддържа оперативни способности, гарантиращи надеждната защита 
на националната ни сигурност, отчитайки факта, че се намираме в зона с висока концентрация 
на рискове и заплахи и конфликтно противопоставяне в сравнение с много други страни от 
евро-атлантическата общност.

Трансграничната престъпност ще продължи да генерира, както огромни икономически 
загуби, така и сериозна заплаха за сигурността – едновременно на отделни държави и на цели 
региони. Криминалните мрежи ще продължат да разширяват обхвата на своите дейности, кое-
то ще доведе до мултиплициране на заплахите с деструктивни резултати във всички сфери на 
общественото развитие.

Киберпространството все повече ще се използва като поле за противопоставяне и за 
налагане на политически и икономически интереси. То трайно ще се наложи като нов, пети до-
мейн на войната. Сравнително ниската себестойност на кибератаките в сравнение с конвенцио-
налните ги прави по-лесно достъпни и предпочитани както от държавни, така и от недържавни 
фактори. Налице е загриженост във връзка с нарасналите способности и засиленото желание 
на съмнителни участници да преследват свои собствени цели, като предприемат злонамерени 
действия в киберпространството.

Глобалните предизвикателства налагат извода, че никоя държава не е способна да се 
справи сама със сложните проблеми на съвремието и съгласуваните действия в рамките на 
съюзническите системи за сигурност са наложителни. Това означава, че следва да имаме го-
товност за действие преди да се изправим пред кризисна ситуация. В тази връзка следва да 
се отбележи, че дейностите в сферата на отбраната се извършват с ясното разбиране за същ-
ността и значението на трите основни мисии на Българската армия, за отговорностите, които 
нашата страна има като член на НАТО в условията на продължаваща военна активност в аква-
торията на Черно море и региона.

Адаптирането към променящата се среда на сигурност изисква степенуване на при-
оритетите в политиката за сигурност, взаимодействие и координация между всички струк-
тури от сектора за сигурност в Република България с цел защита на националната сигур-
ност и националния суверенитет. В тази връзка, служба „Военна полиция“ като част от 
Въоръжените сили на Република България дава своя принос, съобразно функционалната 
си компетентност за защита на националната сигурност. Необходимо е да се преодолее 
статичното възприятие за ролята на службата за защита на националната сигурност, като 
се акцентира върху ключовата роля на взаимодействието между различните структури от 
сектора за сигурност.
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Военнополицейски способности
Служба „Военна полиция“ е структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, 

специализирана за опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, структури-
те на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и гарантиране на си-
гурността на техния личен състав. Службата е организирана в ръководство, регионални струк-
тури и център по логистика и подготовка. Настоящата структура на службата е работещ модел, 
доказал се във времето, който позволява изпълнение на функциите и задачите, определени в 
Закона за военна полиция. За тяхното изпълнение, самостоятелно или във взаимодействие с 
други служби за сигурност и служби за обществен ред, служба „Военна полиция“ е придобила 
способности за изпълнение на следните дейности:

● Оперативно-издирвателна дейност – извършва се посредством специфични способи 
и средства за разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления от общ характер и 
правонарушения, увреждащи или застрашаващи реда и сигурността в и на Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

● Дейност по предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления от общ 
характер и полицейска регистрация на лица. За осъществяване на тази дейност органите на 
служба „Военна полиция“ извършват проверки по получени съобщения и сигнали за извършени 
престъпления от общ характер, които не съдържат достатъчно данни по смисъла на НПК за об-
разуване на досъдебно производство и разследване на престъпления от общ характер по реда 
на Наказателно-процесуалния кодекс, което се извършва от военни разследващи полицаи.

● Експертна и експертно-криминалистическа дейност – като се изготвят експертизи, екс-
пертни становища и справки.

● Антитерористична дейност в Министерството на отбраната, в структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия с цел разкриване, предотвра-
тяване, пресичане и противодействие на замислени, подготвени или започнали терористични 
актове и намаляване на рисковете за извършването им, както и за задържане на извършители 
на особено опасни престъпления от общ характер, които оказват или са склонни да окажат 
въоръжена съпротива (при освобождаване на заложници на органите на служба „Военна по-
лиция” могат да се възлагат задачи в условията на висок риск и непосредствена опасност за 
живота и здравето, съобразно конкретната оперативно-тактическа обстановка).

● Разследване на авиационни произшествия и инциденти с военни въздухоплавателни 
средства.

● Военнополицейско осигуряване на личен състав, обекти, имущество, въоръжение и 
техника, учения и мероприятия на въоръжените сили.

● Контрол на охранителната дейност – при осъществяване на охраната от други лица, 
служба „Военна полиция” осъществява контрол, като проверява цялостната дейност по охра-
ната от предварителната  организация и планиране до фактическото  изпълнение и ефек-
тивност.

● Контрол по спазване на правилата за движение по пътищата и техническото състояние 
на военните превозни средства.

● Противопожарен контрол в обектите на въоръжените сили.
● Дейности и свързаните с тях правомощия, отнасящи се до чуждестранни военнослу-

жещи или военни формирования, техните бази и транспортните им средства на територията 
на Република България, доколкото това е предвидено или не противоречи на международен 
договор, по който България е страна.

● Информационна дейност – служба „Военна полиция“ събира, обработва, съхранява, 
анализира, ползва и предоставя информация, свързана с изпълнението на функциите на служ-
бата.
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Служба „Военна полиция“ участва в изпълнението на трите мисии на Въоръжените сили: 
„Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигур-
ност в мирно време“.

Съгласно Закона за противодействие на тероризма, Въоръжените сили на Република 
България и служба „Военна полиция“, като част от тях, участват в противодействието и в пре-
одоляване на последиците от тероризъм в съответствие с изготвените планове. Всъщност, 
това е всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, финансово и ресурсно 
осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна координация между държавните 
и местни органи и структури.  Съгласно Националния план за противодействие на тероризма, 
приет с Решение № 1/05.01.2016 г. на Министерски съвет, Министерство на отбраната чрез 
служба „Военна полиция“ осъществява оперативно-издирвателна и антитерористична дейност 
в МО, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. 
Също така, според Националния план за противодействие на тероризма, специализираните 
звена на служба „Военна полиция“, съвместно с тези на МВР поддържат постоянна готовност 
за действия при възникнала кризисна ситуация, терористичен акт и физическа сигурност на 
високопоставени лица и делегации.

Освен гореизброените спо-
собности службата притежава 
способност „Биометрия“ за из-
ползване на биометрични данни 
за идентификация на лица. В 
процес сме и на придобиване 
на способност за използване на 
служебни кучета за откриване на 
взривни вещества. Тези две спо-
собности се изграждат с помощта 
на програмата FMF и съдействи-
ето на американската страна.

Служба „Военна полиция“ 
осъществява дейността си са-
мостоятелно или във взаимо-
действие с другите държавни 
органи, служби за сигурност и 

служби за обществен ред. Организацията на взаимодействието между прокуратурата на Ре-
публика България и военната полиция се определя с инструкция на министъра на отбраната 
и главния прокурор, а организацията на взаимодействието между служба „Военна полиция“ 
и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) се определя с инструкция на минис-
търа на отбраната и председателя на агенцията. Взаимодействието на военната полиция 
със структурите на МВР се осъществява чрез съвместни действия, обмен на информация 
и оказване на експертна и техническа помощ. Условията, редът и организацията на взаи-
модействието се определят с инструкция на министъра на отбраната и министъра на въ-
трешните работи, а общото ръководство и контролът на взаимодействието и координацията 
между служба „Военна полиция“ и МВР се осъществяват от директора на служба „Военна 
полиция“ и главния секретар на МВР. В процес сме на съгласуване на проект на Инструкция 
за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество и служба „Военна полиция“ за изпълнение на дейностите 
по Глава девета от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Фиг. 1. Демонстрация на военнополицейски техники, 
тактики и процедури
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Перспективи за изграждане на нови способности и развитие
В съответствие с очертаните рискове и заплахи за сигурността на въоръжените сили, 

развитието на способностите и компонентите на службата следва да бъде подчинено на след-
ните принципи:

– поддържане и развитие на военнополицейски способности и взаимодействие на нацио-
нално и международно ниво;

– институционална обособеност в МО и структури на териториален принцип;
– съобразяване на структурата и числеността на службата с възложените  функции и 

задачи, и поети международни ангажименти от Р България;
– своевременно и ефективно информиране и подпомагане на ръководството на МО, ко-

мандирите и началниците от въоръжените сили за реализиране на политиката в сферата на 
реда и сигурността;

– взаимодействие с прокуратурата на Република България, МВР, другите служби за си-
гурност и служби за обществен ред, както и с органите на държавната и местната власт.

Развитието на способностите на служба „Военна полиция” трябва да позволява:
– във вътрешен план, службата да бъде част от системата за опазване на обществения 

ред и отбраната на страната, както и да бъде допълнителна алтернатива за справяне в кризис-
ни ситуации;

– в международен план, да продължи пряка-
та си ангажираност в операциите на НАТО и ЕС.

Приоритетите в дейността на служба „Воен-
на полиция“ са:

– ефективно и своевременно изпълнение на 
възложените функции и задачи по трите мисии на 
въоръжените сили;

– повишаване на разкриваемостта на регис-
трираните престъпления;

– постигане на ефективно противодействие 
на всякакъв вид криминални посегателства;

– провеждане на превантивна дейност сред 
военнослужещите;

– развитие на способности за извършване на антитерористична дейност;
– повишаване на професионалната квалификация и специализация на служителите от 

службата;
– подобряване координацията и взаимодействието с другите структури от сектора за си-

гурност.
Съчетанието на разнородни по характер задачи изисква взаимодействие и уеднаквяване 

на способностите с МВР, ДАНС и други сродни структури от сектора за сигурност. В тази връз-
ка, основен акцент се поставя върху подготовката на служителите от служба „Военна полиция“, 
оперативната съвместимост и взаимодействието между службата и останалите структури от 
сектора за сигурност. Неведнъж служба „Военна полиция“ е доказвала, че при нужда работи 
координирано и ефективно за оказване на съдействие, както на МВР, така и на други структури.

След анализ на рисковете и заплахите, на наличните и преценка на необходимите спо-
собности може да се направи извод, че е необходимо да бъдат изградени следните нови спо-
собности:

 разкриване и разследване на киберпрестъпления срещу БА, МО и СППМО;
 използване на безпилотни летателни системи (БЛС) при изпълнение на функциите и 

задачите на служба „Военна полиция“;

Фиг.2. Поддържане на готовност 
за изпълнение на трите мисии 

на Въоръжените сили
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 контрол и администриране на военните документи за самоличност;
 регистрация и отчет на военните превозни средства;
 военнополицейско професионално обучение и сертификация;
 изграждане на щаб на многонационален военнополицейски батальон.

Гореизброените способности е необходимо да бъдат придобити поетапно и в съответ-
ствие с осемте компонента на изграждане на способността (DOTMLPFI – Doctrine, Organization, 
Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability). В тази връзка, системата за 
изграждане на отбранителните способности се основава на синергичното съчетаване на съот-
ветните елементи: доктрини и концепции; организационна структура; подготовка; материални 
средства; личен състав; командване и управление; инфраструктура; оперативна съвместимост.

Поетапното придобиване на военнополицейски способности е обвързано с преценка на 
наличните и необходими способности, при която се прилага прогностично-аналитичен подход. 
Анализът на тенденциите в развитието на средата на сигурност в дългосрочна перспектива из-
вежда на преден план няколко ключови аспекта, а именно: киберсигурност, противодействие на 
хибридни заплахи, защита на критичната инфраструктура и енергийна сигурност. В тази връзка 
усилията ни е необходимо да бъдат насочени за поддържане и придобиване на нови способ-
ности за надеждна защита на националната сигурност и националния суверенитет, адекватни 
на променящата се среда на сигурност.

Не трябва да се забравят и развитието 
на способностите за участие на декларира-
ните военнополицейски формирования от 
служба „Военна полиция“ в пълния спектър 
от операции на НАТО и ЕС (NRF, NRI), ак-
тивното участие на службата в многона-
ционални проекти по инициативи на НАТО 
и ЕС (клъстър „Военна полиция“ по концеп-
ция Рамкова нация с водеща нация ФРГ), а 
защо не и участието в граждански мисии по 
стабилизиране и възстановяване в по-дъл-
госрочен план. Тук от ключово значение е 
прилагането на Доктрината за военна поли-
ция НП-3.16, доктриналните документи, ре-
гламентиращи дейността на военната поли-
ция на страните, членки на Алианса: Съюзна 
доктрина за военна полиция (AJP 3.21 Allied 
Doctrine for Military Police), Съюзна доктрина за полицейски сили за стабилизиране (AJP 3.22 
Allied Doctrine for Stability Policing), Ръководство и процедури на ВП на НАТО (ATP 3.7.2 NATO 
Military Police Guidance and Procedures).

Динамиката и измененията в средата на сигурност пораждат необходимост от развитие 
и на способностите за извършване на антитерористична дейност. Тероризмът е стратегически 
риск за региона и страната ни и цялата система за национална сигурност трябва да създа-
ва и поддържа необходимия нормативен, информационен, човешки и ресурсен капацитет за 
ранно сигнализиране, реагиране, противодействие и ефективно овладяване на последиците 
от него. Необходимо е да се прилага активен подход, изискващ да се работи в превантивен 
режим, т.е. да не се чака да се осъществи риска, а на основата на наблюдение, подготовка, 
анализ, оценка и прогноза да се реагира изпреварващо. Това неминуемо изисква надграждане 
на способностите на служба „Военна полиция“, като част от Въоръжените сили за извършване 
на антитерористична дейност и изпълнение на отговорностите на службата съгласно Национа-

Фиг. 3. Участие на военни полицаи в ежегодното 
военнополицейско учение „Отвъд хоризонта“
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лен план за противодействие на тероризма и План на МО за противодействие на тероризма. 
За изпълнението на функциите и дейностите на службата от съществено значение е доброто 
взаимодействие не само в национален, но и в коалиционен формат.

В международен аспект служба „Военна полиция“ работи в тясно взаимодействие с 
военнополицейските органи на НАТО, Центъра за усъвършенстване на полицейски сили за 
осигуряване на стабилност в Република Италия и Военнополицейския център на НАТО в Репу-
блика Полша, в който България е страна учредител. Ключовите области, в които той работи са: 
разработване на доктрини, концепции и провеждане на изследвания; обучение и подготовка; 
изготвяне на анализи и поуки от практиката; консултации.

Що се касае до участието на служба „Военна полиция“ в работните органи на НАТО, през 
2016 г. службата беше домакин на военнополицейския панел на НАТО, в който участие взеха 
63 представители от 25 държави, като основните насоки за работа бяха свързани с военнопо-
лицейската доктринa на НАТО и приложните документи, военнополицейската терминология и 
поуките от практиката. Службата активно участва и в Конференцията на началниците на воен-
ните полиции на НАТО, на която миналата година бяхме домакин в гр. София. Тази година до-
макинстваме Управителния съвет на Военнополицейския център на НАТО, който се провежда 
в гр. Пловдив.

Необходимо е да се увеличи броят на участващите служители от службата във форуми, 
семинари и работни групи, свързани не само с аспекти от военнополицейската дейност, но и със 
силите от жандармерийски тип, както и в многонационални проекти по инициативи на НАТО и ЕС.

В заключение, може да се направи изводът, че ключова роля за развитието на служба 
„Военна полиция“ играе основният капитал на службата – нейните служители, които трябва 
да бъдат подготвени и обучени чрез добро ръководство, визия и воля за промяна и развитие, 
за да могат чрез изпълнение на задълженията си да отговорят на предизвикателствата в про-
менящата се среда на сигурност. Подготовката, мотивацията на личния състав, лидерството 
и проактивният подход са в основата на изпълнението на задачите и дейности на службата, 
чиято функционална компетентност може да бъде разширена, в зависимост от измененията на 
средата на сигурност и нивото на амбиция за развитие на службата.

Закон за военната полиция. – В: Държавен вестник, бр. 48/24.06.2011. (в сила от 24.06.2011.; бр. 33/27.04.2012., 
бр. 77/09.10.2012. (в сила от 09.10.2012 г.), бр. 15/15.02.2013. (в сила от 01.01.2014 г.), бр. 53/27.06.2014., 
бр. 86/01.11.2016.

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. – В: Държавен вестник, бр. 17/1.03.2016.
Закон за противодействие на тероризма – В: Държавен вестник от 22.12.2016.
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Двадесет и първи век донесе съществени промени в средата на сигурност. Паралелно със 
зачестилите хибридни заплахи се възроди конвенционалното оръжейно противопоставяне. 

Технологичната зависимост увеличи персоналната и институционална уязвимост. Климатич-
ните аномалии ускориха процесите на засушаване в обширни региони по света и активизи-
раха борбата за водни ресурси. Миграционните потоци нараснаха вследствие на въоръжени 
конфликти и търсене на по-добри условия за живот и сигурност. Това съдейства за засилване 
на поляризацията на обществата в страните приемници и създаде благоприятна почва за ак-
тивизиране на националистически и държавноцентристки политики, тъй като възможността на 
държавите да се справят с трансграничните предизвикателства все повече определя стабил-
ността на техните управления и конфигурацията в световната политика. Разделенията на меж-
дународно ниво също се засилиха в резултат на все по-честата доминация в междудържавните 
отношения на лични политически лидерски амбици и на тясно ориентирани национални инте-
реси. На тази основа се появиха призиви за „възстановяване на величието на нацията“ (САЩ) 
и „възвръщане на контрола“ (Великобритания), което задълбочи разделенията, включително в 
рамките на утвърдени структури за сътрудничество и сигурност (ЕС, НАТО). В резултат в нача-
лото на 2019 г. група водещи световни интелектуалци призова Европа да открие „изгубената си 
идентичност“, за да оцелее срещу яростните националистически и идентичностни атаки.

Идентичността най-общо може да се дефинира като индивидуално чувство за собствена 
цялостност – за самотъждественост, постоянност, перспективност и непрекъснатост. Идентич-
ността отличава, но и свързва личността с другите. Тъй като индивидът не съществува са-
мостоятелно, той изгражда идентичността си чрез своята принадлежност към етнически, рели-
гиозни, общностни групи и др. Същевременно самото разбиране на идентичността се изгражда 
на концепцията на „значимия друг“ посредством процес на базова категоризация на принципа 
на биполярността. В съответствие с него определяме общностите, към които принадлежим 
(„ние“) и които не възприемаме като свои („те“, „другите“). 

Общностната идентичност отразява аспектите на „аз“-концепцията, произлизаща от со-
циалните категории, роли или групи, към които индивидите считат, че принадлежат. Тези иден-
тичности са структурите, които гарантират свързаност (кохерентност) и позволяват на индиви-
дите да проумеят и унифицират своите действия („какво да правя“) въз основа на нормите на 
общностното поведение и неговите детерминанти (в т.ч. емоциите – гняв, страх, гордост и др.). 

И ЕН И Н С  И АПЛА И А СИ РН С А  
ПРЕ  I ВЕ

Резюме: Комплексните трансформации в средата за сигурност влияят негативно 
върху социалната кохезия и благоприятстват появата на конфликти на базата на 
идентичностни политики. 

Ключови думи: среда на сигурност, заплахи, глобализация, идентичност, конфликти.
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Когато идентичността е ясно определена, хората осмислят заобикалящия ги свят, използвайки 
идентичностно определящи мисловни конструкти. По този начин те осигуряват себекатегориза-
ция, поведенчески насоки и собствена верификация чрез саморегулация, която съответства на 
нагласите, ценностите и поведението на идентичностните стандарти. 

В стабилните общества въпросът за идентичността не съществува, тъй като всеки ос-
ъзнава и чувства своята принадлежност към социума. Във времена на сътресения и промени 
обаче въпросът за идентичността излиза на преден план, тъй като тя задава направлението за 
развитие и съдейства за определяне на общностните, етническите, националните интереси и 
действия. 

Множеството промени в средата на сигурност изведоха на преден план човешката стра-
на на глобалните рискове и заплахи, предвид основополагащата роля на човешкия фактор 
във формирането на обществата, дефинирането на държавните политики, деструктивното 
приложение на технологичните иновации, деградиращата природна среда. Комплексните тран-
сформации в съвременността (обществени, технологични, професионални и др.) оказват все 
по-силно негативно въздействие върху хората. 

Промените засилиха противоречията между власт и ценности и доведоха до нарастване 
на противопоставянията на ниво граждани – държава и малцинства – държава. Тези процеси 
до известна степен бяха катализирани от масовите миграционни потоци, които доведоха до 
вливане във вече изградени общества на големи и разнородни по етнос, религия, образова-
ние, култура и социален статус групи хора. Необходимостта от съжителство в общо политиче-
ско пространство породи съществени проблеми в част от тези държави поради липсата сред 
болшинството от мигрантите на интегрираща идентичност, културните бариери с местното 
население и засилените му опасения от „претопяване“ и „загуба на корени“ (Германия, Вели-
кобритания). Това, от една страна, провокира увеличаване на анти-мигрантските настроения и 
решимост на установените демокрации да запазят градените с векове национални идентично-
сти и специфики. От друга, доведе до изолиране на новопристигналите в затворени общности, 
изградени на база етнически, религиозни и културни сходства, както и до осезаемо подчер-
таване на елементите на тяхната културна, религиозна и езикова различност. На този фон 
се засили етническата враждебност, появиха се нови форми на расизъм, включително т.нар. 
ксено-расизъм (Великобритания, Унгария, Италия и др.). Паралелно с това нарасна гневът1 към 
политици, толериращи мигрантския натиск (Германия, Италия). В опит да съхранят рейтинга си 
част от тях прибягнаха до националистически или идентичностно мотивирани политики. 

Идентичностните политики най-общо могат да се дефинират като набор от идеи за поли-
тическа общност, която вземащите решения използват, за да мобилизират чувството за общ-
ностна кохезия и солидарност с цел легитимиране на собствени политически действия в ущърб 
на чужда етническа, национална, религиозна или малцинствена общност2. Това води до възход 
на националистически движения сред представителите на водещата социална група, задълбо-
чаване на разделенията в обществото, промяна на ценностните системи и др. 

Идентичностните политики могат да се позовават на засилени опасения от загуба на ста-
тус (икономически, политически, културен и др.), криза на държавността и на националната 
идентичност, процеси на етнизиране3 на международните отношения и др. При прилагането им 
обикновено се използват: 

1 Гневът може да се разглежда и като сигнал за загуба на статус. Освен това притежава силен обединяващ и 
катализиращ потенциал.

2 Например, публикуваният (11.09) на Фейсбук-страницата на израелския премиер Бенямин Нетаняху, призив 
към избирателите да се избегне идването на власт на „слабо ляво правителство, разчитащо на араби, които искат да 
избият всички ни – жени, деца и мъже“.

3 Пристрастност спрямо определен етнос/нация на международно ниво, съпътствано от нарушения на установе-
ни международни принципи и норми и ощетяване на интересите на други етнически групи/етноси.
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 съществуващо противопоставяне в следствие на осъзнати социални, културно-рели-
гиозни и етнически различия, желанието на доминиращата общностна група за запазване на 
властта и ресурсите (основно от нейния елит), изградения морален партикуларизъм, липсата 
на споделена общностна идентичност от всички членове на социума;

 етнонационализъм, етноцентризъм, провокиране на етничността4 – езикът на проти-
вопоставяне обикновено е плод на етничността. Етничността може да се дефинира като соци-
ална организация на културните различия, която определя насоките на съюзяване и противо-
поставяне в междуобщностните/междудържавните отношения. Обикновено е следствие на ма-
нипулиране от политическите елити на културните различия с цел мобилизация за колективни 
действия в интерес на постигането на политически цели. Етнонационализмът е ексклузивен и 
хиперболизиращ идентичността, поради което може да се разглежда като конфликтната страна 
на етническата идентичност5;

 активно съперничество с конкурентна етническа група, което в определени случаи 
може да прерасне във въоръжена мобилизация. 

При наличие на конфликтогенна ситуация етническата принадлежност се превръща в гла-
вен критерий за диференциация в противопоставянето. При нарастване на междуетническото 
напрежение възприятията преминават на по-високо ниво на абстракция, при което се извършва 
деперсонификация на опонента – членовете на конкурентната етническа група се възприемат 
не като конкретни личности със свои персонални особености, а като обобщени представители 
на въпросната общност. Подобен процес от една страна съдейства за засилване на диферен-
циацията между етносите, а от друга – за хиперболизация на собствената групова идентичност. 
Показателна е ситуацията в Сирия, където режимът, опозицията и болшинството екстремистки 
структури през годините на конфликта използват етническата идентичност като средство за 
дефиниране на „другите“, за мобилизация и всяване на страх. Например, за опозицията и ней-
ните поддръжници злото, въплъщавано от режима на Асад и неговите въоръжени съюзници, се 
отъждествява с всички алауити и шиити без разлика между комбатанти и цивилни. Съответно, 
за режима всички представители на опозицията са „салафити“ или „джихадисти терористи“, а 
техните поддръжници – „изменници на сирийския народ“. Свеждането на всички „други“ в една 
обща група, формираните представи за нея на базата на негативни и еднопосочни стереотипи, 
както и разглеждането на възможния просперитет за един етнос като постижим единствено 
за сметка на друг, съдейства за засилване на убеждението, че идентичността на различните 
общностни групи е несъвместима с идентичността на останалите. 

Идентичностните политики на доминиращата общност, освен мобилизиране на деструк-
тивно поведение на своите членове, имат и друга последица, а именно – провокират противо-
действие на изолираните в резултат от прилагането на етноцентристките политики общности. 
То е следствие от общностна поляризация, наличието на неравнопоставеност и нееднакъв 
достъп до ресурсите (включително властови), неглижиране на езика, традициите и историята 
на малцинствени/етнически групи и др. Най-често се проявява чрез културна и битова само-
сегрегация, в резултат на което сред неинтегрираните членове на социума (напр. мигранти, 
малцинства и др.) се засилват негативните емоции към доминиращата група и/или се създават 
затворени подобщности, чиито членове се стремят да съхранят собствени традиции и норми. 
Може да се прояви обаче и посредством противопоставяне (протести, гражданско неподчине-

4 Съвкупност от специфични общи признаци (традиционни ценности и вярвания, житейски норми, осъзнаване на 
индивидуално или групово родство, стремеж за съхранение на идентичността), която осигурява разбиране за вътреш-
ното единство на етническата група и различието й от останалите съобщества. 

5 Етническата идентичност според Антъни Смит има пет основни елемента: отечество, общи митове и истори-
чески спомени, обща култура, общи юридически права и задължения на всички членове на общността, обща икономика 
с териториална мобилност. Изградената етническа идентичност предполага самоидентификация с групата, чувство за 
принадлежност към нея и на удовлетвореност (гордост) от това. 
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ние, нарастване на незаконните прояви – кражби, нападения и др.), особено ако групата, под-
ложена на натиск/изолация, е компактна, многочислена, с изградени силни общностни връзки 
и самосъзнание (етническо, религиозно, национално). Негов подбудител обикновено е групо-
вият елит или харизматични личности, влиящи върху груповото поведение. Нерядко такъв са 
и външни сили (чужди държави, транснационални корпорации, екстремистки или терористични 
групировки), които могат да използват различни инструменти: дипломатическо лобиране или 
икономическа подкрепа в интерес на изолираната общност; налагане на санкции на управлява-
щото правителство и дискредитиране на управленската му политика (включително чрез насоч-
ване на бежански потоци с цел изтощаване на нейните икономика и социални системи, промяна 
на етническия баланс и др.); подкрепа на местни малцинствени елити и граждански формации; 
разпространение на радикални идеи и насърчаване на съпротива и др. Често тези форми се 
прилагат комбинирано и в различна степен на застъпеност, като истинските мотиви често са 
скрити (включително зад завесата на дипломацията, ако са на държавно ниво). 

Промените в средата на сигурност имат и друго, не по-малко значимо влияние върху 
хората. Съвременни социологически проучвания6 демонстрират нарастване на негативните 
емоции сред населението в активна възраст и младежите (гняв, омраза, безпокойство и др.). 
Увеличаващата се несигурност – икономическа, политическа, информационна и др., съдейст-
ва за нарастване на емоционалната нестабилност и социалната изолация. Засили се личната 
потребност за идентификация с общност, основана на споделени ценности, след като глоба-
лизацията заличи привичните, устойчивите ориентири в традиционните общества. До извест-
на степен вакуумът беше запълнен от социалните мрежи чрез създаването в тях на групи по 
интереси, но на практика те само заместиха „старомодното“ открито общуване, притъпявайки 
потребността. В същото време мрежите създадоха зависимости (предполагат лесна управля-
емост), както и благоприятна среда за разпространение на негативни емоции (завист, омраза), 
и за скрито повлияване върху чувствата, нагласите, възприятията, поведението на хората. То 
може да се извършва чрез разпространение на манипулирани послания и фалшиви новини 
(обслужващи интересите на определени държави, организации), вменяване на идеи (включи-
телно раикални) и подбуждане към действие (асоциално, срещу установения обществен ред 
или срещу представителите на определена общностна, расова, малцинствена група и др.). 
Подобни въздействия се благоприятстват от липсата на изградена национална7 (общностна) 
идентичност, избледняващите национални традиции и ценности (липсата на „корени“, ориен-
тири), общностната изолация (при липса на здрави семейни връзки, отпадане от училище или 
липса на възможности за реализация/работа и др.), политиките на монокултурализъм, които 
налагат чужди норми и модели на поведение, съществуващи междуобщностни противоречия 
(например, засилено усещане за социална, икономическа, етническа, религиозна, културна не-
справедливост спрямо групата или отделни нейни членове) и др. Използват се удачно от теро-
ристични/екстрамистки групировки за набиране на последователи, доброволци, в т.ч. чрез на-
лагане на т.нар. транснационални идентичности на базата на религиозни или митологизирани/
идеологически идентификации. Успешното им въздействие предполага формиране на чувство 
за принадлежност към тези организации и гордост от този факт, споделяне на техните нега-
тивни оценки, неприязън и омраза към опонентите/противниците им и т.н. Това предопределя 
и склонността към деструктивни идеи/действия на индивидуално и групово/общностно ниво. 

През XXI век човешкият фактор ще остане сред основните генератори на заплахи и ри-
скове за сигурността, както и главен потърпевш от промените в средата на сигурност.

6 Според ежегодното изследване на Gallup (2018 г.), проведено сред 154 000 респонденти в 145 държави по 
света.

7 Националната идентичност най-общо може да се дефинира като чувство за нация, отличаваща се със собст-
вени традиции, култура и език. Тя може да се разглежда и като културна норма, отразяваща емоционалната реакция на 
индивидите по отношение на собствената нация и националната политическа система.



36     СТРАТ ГИ СКИ ПР ГЛ И  ПРОГНОЗИ И ПЛАНО

Промените в средата на сигурност ще продължат да рефлектират пряко върху хората, 
често с негативен ефект. 

Идентичността не може да бъде заплаха за сигурността, но нейното манипулиране или 
политизиране ще бъде сред основните предпоставки за потенциални конфликти. За това ще 
съдействат: засилването на икономическото неравенство на глобално, регионално и нацио-
нално ниво; намаляващите ресурси, включително в резултат от климатичните промени; при-
родните катаклизми; задълбочаването на поляризацията на обществата на политическо, иде-
ологическо, религиозно, културно, технологично ниво; борбата за влияние върху човешкото 
съзнание и поведение и др. Намаляващата общностна кохезия ще ограничава възможностите 
на държавите за справяне с предизвикателствата за сигурността, което ще увеличава несигур-
ността и заплахите в глобален аспект.
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Основните процеси, които протичат в Европа и Европейския съюз се отличават с фрагмен-
тираност и двустепенност на отношенията, обособени по оста Изток – Запад и Север – Юг 

и стари и нови страни членки, с подчертана тенденция за разширяване и интегриране на Изток 
и на Юг. В политиката си на разширяване ЕС трудно пренебрегва степента на икономическа 
развитост и редица други политически и културни особености, като същото време се акцентира 
на тенденцията за разграничаване на развити и неразвити страни. Финансовата криза в Ита-
лия, довела до политически промени беше последвана от икономическа и финансова криза и в 
Гърция. Тази тенденция на противопоставяне на източноевропейските консервативни ценности 
със западноевропейските либерални доведе до определена дезинтеграция в Съюза, факт по-
твърден и от намерението на Великобритания да излезе от структурите на ЕС. Тази тенденция 
се развиваше в три основни направления – политика, икономика и сигурност. Първата област 
беше силно повлияна от действията на Русия, втората – от Китай, а третата – от развитието 
на международния тероризъм на различни нива. Асиметричните и хибридни заплахи придо-
биха ново развитие и дадоха да се разбере, че са едни от основните рискове и заплахи за 
международната сигурност. По този начин декларираното желание за устойчиво и равновесно 
състояние в рамките на Съюза бе поставено на изпитание. Тези вътрешни процеси на динами-
ка ще бъдат още по-активно атакувани от външни сили (глобални, регионални или недържав-
ни субекти), използвайки класически и хибридни инструменти за агресивни действия. По тази 
причина международната среда на сигурност се отличава и с тенденция за задълбочаване в 
сферата на несигурността в следните направления:

 процесите в ЕС са повлияни от динамичното развитие на международния ред;
 широкото навлизане на високите технологии в общественополитическия живот до-

пълнително допринася за повишаване на уязвимостта на обекти от критичната инфраструктура 
чрез атаки от страна на злонамерено въздействие;

 киберпространството ще продължи да бъде сфера за нерегламентирани въздействия в 
различни направления на обществено-политическия живот на отделни страни, членки на Съюза;

 бързото военно-технологично развитие налага на преден план необходимостта от из-
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преварващо добиване, обработване и използване на информация с цел превенция, вземане на 
адекватни решения и противодействие.

Неравномерният икономически растеж се запазва като един от основните рискове за 
страните членки. Енергийната сигурност, климатичните промени, разпространяването на оръ-
жия за масово унищожение и засиленият интерес от терористични и екстремистки организации 
към тяхното придобиване и прилагане, използването на мръсни пари с цел влияние, разраства-
нето на международния тероризъм и трансграничната организирана престъпност, развитието 
на сепаратизма и радикализацията, легалната и нелегална миграция и демографският дисба-
ланс между Европа и другите континенти са основните елементи за хибридно въздействие 
и фактори, влияещи върху европейската и международна среда на сигурност. Развитието на 
технологиите, изкуствения интелект и борбата с климатичните промени са потенциал, но и зна-
чителен риск за сигурността.

В Стратегията за национална сигурност на Република България е записано, че „... Евро-
пейският съюз е изправен пред нови предизвикателства, които стават все повече асиметрични 
и оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален мащаб”1. 
Външната и вътрешната сигурност стават във все по-голяма степен взаимозависими и разгра-
ничението между тях придобива условен характер. Всички тези процеси логично водят до не-
обходимостта от формулиране на общи решения, касаещи сигурността на ЕС и неговата един-
ност. Все по-открито се поставя въпросът за бъдещото развитие на Съюза и задълбочаването 
на политическата интеграция между държавите членки, свързани с общата политика на ЕС в 
областта на сигурността и отбраната и, в частност, с идеята за създаване на Обща европейска 
армия, Обща европейска отбрана и Единно европейско пространство.

Брекзит във времето на хибридните заплахи
В Европа все повече антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизан-

ти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на ЕС и 
оказва особено силно влияние върху мерките за превенцията и защитата на човешките права, 
колективните и индивидуални права и свободи в региона. Крайнодесни и с уклон към краен на-
ционализъм партии набират и пораждат ксенофобия и расизъм. На фона на тези тенденции се 
активират и рисковете и заплахите към националната и международната сигурност на стария 
континент. Все по-широки за дискутиране стават темите, свързани с въпросите на сигурността –  
енергийна, касаеща климатичните промени и породените от тях предизвикателства, иновации-
те, мястото на Евразия в новия световен ред, Общата европейска отбрана, разширяването на 
Европейския съюз със страните от Западните Балкани. На фона на политическите размества-
ния съществуват няколко тенденции, които съдържат потенциал да бъдат значителен фактор в 
бъдещото поддържане и развитие на системата на международната сигурност. На първо място 
това са въпросите, свързани с Брекзит и очертаващите се тенденции за развитие на междуна-
родната обстановка в това направление. Значителните икономически и демографски дисба-
ланси, разпространяването на радикални религиозни идеологии, дълбоките културни разли-
чия, международният тероризъм, климатичните промени, ограниченият достъп до природни 
ресурси и енергийни суровини, както и комерсиализирането на проекти с потенциално военно 
приложение, остават и за в бъдеще сериозни източници на напрежение и несигурност, отлича-
ващи се с трудно прогнозируем характер. Ключово значение ще има комплексното въздействие 
на различни хибридни проявления, които в отделни направления се изразяват като агресивни 
хибридни заплахи с непредвидим характер. Комбинираното използване на класически и хибри-
дни инструменти ще остане предпочитано средство от различни глобални и регионални сили и/
или недържавни субекти за постигане на набелязаните цели.

Киберпространството все повече се доказва като основен елемент на хибридната среда 
за сигурност и основно средство за противопоставяне и налагане на интереси чрез „скрита“ 
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намеса в политиките и/или в икономическите области и интереси на отделни държави. Това из-
вежда на преден план необходимостта от изпреварващо добиване, обработване и използване 
на информация, необходима за предприемане на превантивни и адекватни мерки за защита и 
вземане на точни решения за отговор.

Киберсигурността продължава да заема значимо място сред областите, където реализи-
рането на заплахи са най-осезаеми. Изграждането на реален и адекватен капацитет налага как-
то организационни, така и законови промени и най-вече за постигане на съгласувана стратегия 
за противодействие в рамките на ЕС, съчетавайки широк спектър от инструменти за държавно 
управление.

Брекзит и бъдещето на Великобритания
Един от основните фактори, свързани с повишено ниво на несигурност за ЕС, е Брекзит 

и преговорите за излизане на Великобритания. Брекзит ще породи сериозна „дупка“ в бюджета 
на ЕС за следващия програмен период. Великобритания е една от страните членки, които са 
сред водещите нетни вносители в бюджета на Европейския съюз. Това ще наложи съкращава-
не на традиционни съюзни политики, преструктуриране на бюджетни приоритети и увеличава-
не на националните вноски към бюджета, което несъмнено води до икономически затруднения 
на страните членки.

В резултат на Брекзит, ЕС ще загуби много ценен акционер в усилията за борба срещу 
хибридни заплахи. Обединеното кралство е една от най-големите разузнавателни сили в све-
та, с кибернетични и контратерористични възможности. Това е глобален финансов център, с 
достъп до финансова информация, необходима за разкриване на схеми за финансиране на 
кампании за хибридна война от страна на държавни и недържавни участници. Притежава науч-
но-техническа база, както и финансови ресурси, които да използват при бързото разработване 
на интелигентни решения и възможности за сигурност и отбрана.

Разполага с компетентност за справяне с химически, биологични, радиологични и ядре-
ните въпроси, което я прави важен ресурс за ЕС в това отношение.

Обединеното кралство е и една от двете големи военни сили на Европа (другата е Фран-
ция), със стратегическа култура, включително в противодействието и борбата с тероризма, а 
така също и срещу асиметрично използване на сила като метод, присъщи на хибридната война.

Способността на ЕС и перспективите за изграждане на силно конкурентоспособна, ця-
лостна и ефективна стратегия ще бъде доста намалена без Обединеното кралство.

След избора на Борис Джонсън за министър-председател на Великобритания основните 
опасения идваха от предположенията, че неговата политика ще позволи външно финансово 
влияние върху политиката на Лондон. По този начин Брекзит без сделка ще създаде предпос-
тавки не само за външно влияние, но и за външна финансова зависимост, което на практика 
е реализиране на хибридни зависимости, а такива последствия са трудно преодолими и имат 
непредвидими резултати. Вливането на финансови капитали с неясен произход и под различни 
инвестиционни форми ще позволи Брекзит без сделка да нанесе сериозни поражения и послед-
ствия върху икономиката на страната и носи определен риск за националната сигурност.

Наличието на противоречия по отношение на Брекзит са съществена предпоставка за 
невъзможността на Великобритания да провежда твърда политика в преговорите с Евросъюза 
и налага политическа гъвкавост. Евроскептицизмът не е ново явление в политическите борич-
кания на Острова. Неолибералното структуриране на ЕС не беше присъщо на политическата 
платформа на представителите на лейбъристката партия, които са против глобалното обще-
ство, докато консерваторите са по-гъвкави и се стремят към независимост от Европа, като 
загърбват идеалистичните постулати за взаимноизгодно сътрудничество във всички области 
в рамките на ЕС. Поддържащите Брекзит, без значение под каква форма, са разпределени 
между лейбъристите и консерваторите.
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Реалностите обаче са други. Въпреки действията на националистически настроените де-
сни и привърженици на Брекзит, налице са високи нива на миграция на хора, които трудно въз-
приемат „претопяването“ им в британското общество като местни граждани, което определено 
застрашава процесите на сближаване и приобщаване в едно общество, което се основава на 
стремежи за преодоляване на неравенството, несправедливостта, маргинализирането и соци-
алното изключване на определени индивиди и групи. Тази социална кохезия ще е в основата за 
преодоляване на преходните периоди на Брекзит, които ще се отличават с взаимно приемане 
на различни обществени групи, включително и тези на най-бедните и споделяне на отговорно-
стите. Това съвсем не означава, че ще бъдат премахнати очакваните социални проблеми, но се 
предполага, че ще бъдат смекчени социалните контрасти и ще намалее икономическата тежест 
върху социално слабите.

В резултат на тези метаморфози в политическия живот през последните години в Обеди-
неното кралство е налице преориентиране към крайно десен популизъм и възприемане на кон-
сервативни политики в социален аспект като предложения за ограничаване на имиграцията, на-
маляване на данъците и отхвърляне на действия, повлияни от идеята за глобалното затопляне. 
По този начин евроскептицизмът намира почва за развитие, подсилен и от имигрантската криза.

Разрастването на популизма и крайно десния национализъм доведе до създаване на 
партията „Брекзит“, която на изборите за европейски парламент през май 2019 г. спечели 
30,52% от вота.

Съседните на Великобритания Швеция и Финландия също изразяват определено без-
покойство от развитието на отношенията в рамките на ЕС и споделят позиция, че Брекзит е в 
полза на Русия, което е основна заплаха за тяхната сигурност. Неучастието на двете страни в 
НАТО подсилва тези опасения.

Отношенията ЕС – Великобритания
Развитието на процеса за прекратяване членството на Великобритания в ЕС може потен-

циално да има сериозни последици за сигурността на континента, но и за самата Великобрита-
ния както в геополитически, така и в регионален аспект. По тази причина въпросите, свързани 
с хибридните заплахи ще останат на челно място в дневния ред на ЕС, със или без Брекзит.

Използвайки своя инструментариум ЕС все по-активно се конфигурира за справяне със 
съвременните хибридни предизвикателства, като изгражда по-съгласуван, по-интегриран и 
цялостен алгоритъм за противодействие и същевременно – за повишаване устойчивостта на 
държавите, членки на Съюза. С различна степен на интензивност се предприемат мерки за 
полицейско и правно сътрудничество, осигуряване на външните граници, борба с тероризма 
и радикализацията на обществата, киберсигурност и защита на критичните инфраструктури, 
енергийна и морска сигурност, търговско сътрудничество, научно-технологично развитие и, не 
на последно място, в областта на дипломацията.

На практика обаче тези процеси са все по-трудни за координиране между националните 
органи за управление и тези на ЕС поради необходимостта от още ресурси и нови законода-
телни промени. Подобна тромавост в отношенията естествено е повлияна и от бързо проме-
нящата се хибридна среда на сигурност, изискваща много последователни и координирани 
отговори, основани на ситуационната осведоменост. Изградените и действащи структури в 
рамките на ЕС (като Хибридната клетка за синтез, обединяваща разузнавателна информация 
и Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи в 
Хелзинки) разработват нови концепции на национално и международно ниво за анализиране 
и противодействие на хибридните заплахи, осигуряват практически мероприятия за натрени-
ране и съгласуване на действията между страните членки за противодействие на хибридните 
заплахи, което прави възможно изграждането на обща информационна картина на средата на 
сигурност и формиране на капацитет за анализ и реагиране.
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Не без значение остават областите, свързани с киберсигурността, дезинформацията и 
фалшивите новини, които са елементи на хибридната среда на сигурност и имат съществено 
значение и влияние върху процесите в рамките на ЕС.

Брекзит и отражението му върху финансирането на общата европейска отбрана
Основните проблеми, свързани с реализирането на обща европейска политика за отбра-

на се свеждат до липсата на единно виждане на страните членки относно бъдещото развитие 
в това направление, бързото настъпление на асиметричните и хибридните заплахи, изискващи 
структурно-организационни и нормативни промени и, не на последно място, задълбочаващите 
се отношения НАТО – ЕС. Отсъствието на финансова равнопоставеност, неравностойният от-
бранителен пазар и финансово-ресурсната ограниченост определят трудността за вземане на 
консенсусни решения на политическо и военно ниво. Развитието на потенциал от страна на ЕС 
в това направление съвсем не означава дублиране на функциите на Съюза с тези на НАТО, а 
преди всичко създаване на военни способности, спомагащи изпълнението на общи планове и 
взаимно допълване в области като хибридните заплахи, оперативно сътрудничество, киберси-
гурност, повишаване на отбранителните способности, координирани учения, развитие на во-
енната промишленост и научните изследвания. Всичко това налага изграждане на адекватна 
финансова култура с цел постигане на самостоятелна политика, която да бъде подкрепена с 
възможности за реализация.

Бъдещето на Брекзит
Разбира се, може да се твърди, че Брекзит няма да бъде толкова болезнено и вредно 

явление, въпреки изразяваните опасения в средите на компетентните органи в областта на 
сигурността. Лондон е с минимален принос към ОПСО на ЕС и нежеланието да отстъпи по-
вече власт или да предостави по-голяма роля на Съюза е добре известно. Има и области, в 
които отношенията, чрез многостранните формати извън ЕС, играят по-голяма роля от тези 
във формалната институционална рамка. Например, сътрудничеството между разузнавател-
ните служби на страните, членки на ЕС, както и Швейцария и Норвегия се осъществява чрез 
различни Клубове и неправителствени организации и съюзи (Клуб от Берн – Club de Bern,s 
Counterterrorist Group, Парижката група – Paris Group, Група за радиоелектронно разузнаване и 
контраразузнаване – SIGINT Seniors, Полицейска работна група срещу тероризма – Тhe Police 
Working Group on Terrorism и Групата G13+ – The G13+)2, които не са част от институционалната 
рамка на ЕС, в които Обединеното кралство може да продължи да работи като специален гост 
или под различни други форми.

Съветът на Европейския съюз, който е натоварен да координира работата за борба с 
хибридните заплахи, също ще остане отворен за участието на Обединеното кралство, тъй като 
неговото членство е отворено както за страните от ЕС, така и за страните от НАТО (и по-
настоящем включва САЩ например). В заключенията на Европейския съвет от март 2018 г. се 
посочва, че ЕС и неговите държави членки следва да продължат да укрепват способностите си 
за борба с хибридните заплахи, а в заключенията на ЕС от юни 2018 г. се припомня, че Европа 
трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да утвърди ролята си на 
надежден и стабилен фактор и партньор в областта на сигурността и отбраната3.

Борбата с хибридните заплахи се определя от ЕС като един от ключовите компоненти, 
които свързват вътрешната и външната политика с цел подобряване средата на сигурност и 
защита на Съюза. Предварителното проучване на хибридните рискове дава възможност за 
подобряване устойчивостта на ЕС срещу хибридните заплахи. Това дава възможност за адек-
ватна оценка на ключовите елементи на уязвимостта към хибридните заплахи, позволяваща 
приоритизиране на онези от тях, за които са необходими мерки на съюзно ниво, предвид много-
измерното естество на тези заплахи и въздействието им върху сигурността на ЕС 4.
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Превенция в рамките на ЕС
В редица държави, както и в ЕС като цяло, се залага главно на превенцията и подготов-

ката за защитата на критичната инфраструктура. За да бъде успешна дейността на държавата 
в превенцията на радикализацията и тероризма е необходим всеобхватен подход. Наложител-
но е да бъде направена цялостна оценка на ключови обекти на критичната инфраструктура, 
които са потенциална цел на терористични атаки, с оглед предприемане на мерки за тяхното 
осигуряване и гарантиране на максимална безопасност и сигурност. От съществено значение 
е засилено сътрудничество и обмен на информация между транснационалните и европейските 
служби за сигурност, като основният акцент е върху добиването на изпреварваща достоверна 
информация от разузнавателните служби за хибридни проявления и заплахи, които могат да 
прерастнат в хибридна агресия.

Въздействието на Брекзит върху способността на ЕС и Обединеното кралство да се спра-
вят с хибридните заплахи могат да бъдат смекчени чрез постигане на разумно и широкообхват-
но споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между ЕС и Великобритания 
след Брекзит.

Брекзит и НАТО
Всеобща е констатацията, че въпреки излизането на Обединеното кралство от ЕС, то ще 

запази пълната си ангажираност към членството на страната в НАТО. Още с анексирането на 
Крим от страна на Русия Великобритания прие стратегия за справяне с хибридните заплахи. Тя 
добави киберзащитата към портфолиото си от функции, като определи киберпространството 
като отделен оперативен домейн и разшири дейностите си в борбата с дезинформацията, както 
и в обмена на разузнавателни данни и информации. 

И двете страни са очевидно заинтересовани да използват взаимната подкрепа и силни 
страни в управлението на общите предизвикателства пред сигурността.

Заключение
В краткосрочен и средносрочен план хаотичният процес на Брекзит и непредвидимите 

последствия ще създадат възможности за хибридни проявления и атаки, чиито инициатори ще 
използват тази несигурност и неопределеност да атакуват уязви места, да внасят дезориенти-
раност, да поляризират обществата, което е валидно не само за Лондон, но и за Брюксел, с цел 
отдалечаване от важни геополитически предизвикателства. С течение на времето и предвид 
постигнатите резултати и последствия от Брекзит, може да се предполага, че е това е външно 
„активно мероприятие“, преследващо деструктивни цели.

Един от централните планове за справяне с хибридните заплахи – изграждане на устой-
чивост – е национална отговорност за всяка страна членка. Обменът на информация и най-до-
брите практики между държавите членки ще спомогне за разбирането на хибридните заплахи 
на равнище ЕС.

Въпреки това, поради огромните си възможности и експертни познания, Обединеното 
кралство със сигурност ще остане привлекателен партньор за двустранно сътрудничество в 
националните стратегии за устойчивост на много от останалите страни, членки на ЕС, което 
може да играе подкрепяща роля и извън ЕС.

Колкото по-дълбоко е въздействието на Брекзит върху Обединеното кралство и ЕС, тол-
кова по-трудно ще бъде да се поддържа или възстановява доверието, на което трябва да се 
основава такова компактно и специално партньорство за сигурност.

1 Стратегия за национална сигурност на Република България – Решение на НС от 08.03.2011 г. – В: Държавен 
вестник, Бр.19 от 8 март 2011 г. [посетен 20.08.2019]. https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/ nss_bul.pdf

2  The secret clubs of intelligence and security services: A look behind the scenes of counter-terrorism cooperation in 
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Europe. Marsh 31, 2019. [viewed 22.09.2019] https://www.offiziere.ch/?p=35616
3 Европейска комисия – Съобщение за медиите, Заключения относно работата по действие 1 от Съвместната 

рамка за борба с хибридните заплахи. Брюксел, 6 април 2016. [посетен 22.08.2019] https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-10255-2019-INIT/bg/pdf 

4 Стойков, М. Институционална устойчивост на системата за национална сигурност. София: Авангард Прима, 
2018, с. 52 – 53. ISBN 978-619-239-051-8.



По определение и от гледна точка на практиката сигурността представлява изключително 
комплексна величина, чието измерване се затруднява от разнообразието на сценариите, 

описващи заплахите, рисковете и факторите на сигурност. Създаването на концептуален мо-
дел за оценяване на сигурността има за цел изграждането на основа и създаването на умения 
за извършване на измервания и даване на оценки за различни аспекти на сигурността. Идеята 
за концептуалния модел в схематичен вид е представена на фигура 1.

Технологията, интегрирана в концептуалния модел за оценяване на сигурността, включва 
следните стъпки:

 Дефиниране на обекта, чиято сигурност се оценява. В рамките на тази стъпка се оп-
ределят целите, които обектът преследва, разполагаемите ресурси, силните и слабите страни, 
възможностите и заплахите за неговата сигурност (SWOT анализ) и т.н.

 Описание на средата (сценария), в чиито рамки обектът функционира. Като основни 
фактори се разглеждат политическите, икономическите, социалните и технологичните особе-
ности на средата (PEST анализ); наличието, целите и поведението на други обекти от същата 
среда; взаимната връзка между изследвания обект и останалите обекти от средата и др.

 Идентифициране, разбиране и оценяване на заплахите (вътрешни и външни) за си-
гурността на обекта. Тук са възможни различни подходи: на базата на познаване на способно-
стите на онези, от които произтичат заплахите; на базата на познаване на технологичните и 
други особености на защитавания обект; на базата на аналогични сценарии и т.н.

 Идентифициране, разбиране и оценяване на уязвимостите за сигурността на защита-
вания обект. Уязвимостите се разглеждат като слаби места в бизнес процесите, системите или 
мерките за сигурност на обекта. Оценката на уязвимостите се прави в пряка връзка с идентифи-
цираните заплахи и преследваните цели. Важно е правилно да се разбира, че съществуването 
на заплаха не означава автоматично, че сигурността на обекта е изложена на риск. Възниква-
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нето на риск за сигурността на обекта изисква изпълнение на три условия: съществуване на 
релевантна към целите на обекта заплаха; съществуване на уязвимост, която може да бъде 
експлоатирана от тази заплаха; наличие на субект, който има интерес и възможности да из-
ползва съществуващите заплаха и уязвимост с цел компрометиране на сигурността и нанасяне 
вреда на обекта по отношение на поставените цели.

 Идентифициране, разбиране, анализ и оце-
няване на риска за сигурността на обекта. Рискът 
се разбира като потенциално събитие, чието реа-
лизиране би застрашило постигането на целите на 
защитавания обект.1 Оценяването на риска изисква 
определяне на т.нар. апетит към риска, измерван с 
вида и количеството риск, което обектът е склонен 
да приеме, без това да застраши постигането на це-
лите. Всички идентифицирани рискове, чиято интен-
зивност е над апетита към риска, се определят като 
неприемливи и срещу тях се разработват стратегии 
за противодействие.

 Формулиране и прилагане на стратегии за 
противодействие срещу неприемливия риск. Като 
възможни подходи към оценения като неприемлив 
риск могат да бъдат посочени снижаване, трансфе-
риране, задържане, повишаване, игнориране, при-
емане на риска. Прилагането на стратегиите за про-
тиводействие срещу неприемливите рискове е свър-
зано с разход на ресурси, което налага при избора на 
подходяща стратегия да се следи за икономическа 
целесъобразност, т.е. разходите за противодействие 
срещу риска трябва да бъдат по-малки от ползите 
от управлението на риска. В обратния случай, при 
разходи, надвишаващи ползите, се препоръчва при-
емане на риска и разработване на кризисен план за 
действие при неговото реализиране.

 Идентифициране на нежелателните по-
следици от реализиране на риска. Прилагането на 
стратегии за противодействие срещу риска не гаран-
тира пълна сигурност, т.е. при определени условия 
част от идентифицираните рискове или рискове, които не са били идентифицирани, могат да 
се превърнат от потенциални в реални събития и като резултат да предизвикат нежелателни 
последствия за сигурността на обекта под формата на инциденти със сигурността. Като след-
ствие от това се получава нарушаване на функционалността на защитавания обект и условия 
за непостигане на поставените цели.

 Разработване и прилагане на стратегии за устойчивост на обекта при възникване на 
инциденти с неговата сигурност. От процесна гледна точка това включва създаване на условия 
за идентифициране на възникнали инциденти със сигурността; противодействие на възникна-
лия инцидент; запазване работоспособността на ключовите системи на обекта (непрекъсна-
тост на бизнеса); отстраняване на последствията и възстановяване функционалността и сигур-
ността на обекта; формулиране на поуки от практиката за недопускане на сходни инциденти 
със сигурността на защитавания обект. 

Фиг. 1. Схема на концептуалния модел 
за оценяване на сигурността
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При дефиниране на обекта, чиято сигурност се оценява, следва да се обърне внимание на 
преследваните от него цели, нивата на ресурсна осигуреност, съществуващата организацион-
на култура, техническото и технологичното съвършенство на бизнес процесите, мениджърския 
капацитет, политиките и процедурите за сигурност и т.н. Оценяващият сигурността на обекта 
трябва много добре да разбере и осмисли неговите цели, спрямо които в хода на оценяването 
се идентифицират и оценяват заплахите, уязвимостите, рисковете за сигурността, стратегиите 
за противодействие и т.н. Правилно дефинираната цел облекчава този процес и предпазва 
от насочване на оценяването в погрешна посока. Една добре дефинирана цел би следвало 
да дава информация за обекта на въздействие, желаното състояние и гледната точка. Като 
примери за правилно и неправилно формулиране на цел могат да бъдат посочени следните:

 Повишаване сигурността на обекта: неправилно дефинирана цел, тъй като е прекале-
но обща, не задава крайно състояние, не може да бъде измерена степента на постигане и не 
посочва гледната точка.

 Снижаване до нивото на апетита към риска на броя на грешките при работа с кла-
сифицирана информация, контролирана от служителя по сигурност на информацията. Тази 
цел е достатъчно конкретна, с посочени обект и посока на въздействие, с възможност да бъде 
измерена и с ясна гледна точка.

Осигуряването на желаната степен на сигурност на оценявания обект изисква и е свър-
зано с разход на различни ресурси: финансови, информационни, физически, времеви и нема-
териални. Ресурсите са необходими при разработване и прилагане на стратегии за противо-
действие срещу неприемливия риск, осигуряване на кризисни планове, противодействие срещу 
възникнал инцидент със сигурността и т.н. Ограниченият характер на ресурсите, който следва 
от дефиницията на понятието „ресурс“, налага особено внимание при тяхното планиране и из-
ползване. В повечето случаи в практиката се извършват анализи от типа разходи-ползи, които 
потвърждават или отричат един или друг вариант за използване на разполагаемите ресурси в 
интерес на мерки за осигуряване сигурност на защитавания обект.

Съществен и значим фактор, влияещ върху сигурността на обекта, представлява ни-
вото на организационна култура, което се изгражда и поддържа с помощта на подходящи 
инструменти. Един от възможните варианти за дефиниране на понятието „организационна 
култура за сигурност“ гласи, че организационната култура представлява онова, което слу-
жителите във фирмата правят, когато техният пряк мениджър е с гръб към тях (т.е. при от-
съствие на институционален контрол). Наличието на организационна култура по проблемите 
на сигурността означава, че служителите са оценили важността на мерките за сигурност и 
са възприели тяхното изпълнение като собствено разбиране. За разлика от мотиватори като 
заповеди и наказания, които имат краткотраен характер, изискват разход на ресурси и сре-
щат съпротивата на персонала, мотиваторите на базата на организационната култура са 
дългосрочни, не изискват разход на допълнителни ресурси и се възприемат от персонала 
като нещо важно в личен и организационен план. Организационна култура за сигурност се 
изгражда на базата на три компонента: познавателен, поведенчески и емоционален. Позна-
вателният компонент се основава на разбирането, че без да бъдат обучени, от хората не 
може да се очаква, че ще спазват изискванията за сигурност. Поведенческият компонент 
задава моделите и стандартите за поведение, които водят до постигане желаното ниво на 
сигурност. Тези модели и стандарти могат да бъдат зададени с помощта на вътрешни и 
външни нормативни документи или чрез личен пример. Емоционалният компонент залага 
на изграждането на специфично емоционално отношение към събития, свързани със сигур-
ността, което допринася за поддържане на желано ниво на сигурност. Важно е правилно 
да се разбира, че изграждането на организационна култура за сигурност не може да бъде 
постигнато с помощта на отделен компонент от изброените по-горе. Комбинирането на трите 
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компонента създава условия за постигане на организационна култура, която да допринася за 
сигурността на оценявания обект.

С отношение към въпроса за оценяване сигурността на обекта е фактът, който стои в 
основата на един от ключовите изследователски подходи, а именно системният подход. В обек-
тивната действителност затворените системи, т.е. системите без връзка с околната среда, са 
изключителна рядкост и тяхна основна характеристика е стремежът към самоунищожение. На 
практика всеки обект функционира в определена среда и в множество сценарии, които оказ-
ват влияние върху неговата сигурност и върху модела за нейното оценяване. Влиянието на 
външната среда върху сигурността на защитавания обект се изразява с помощта на редица 
групи фактори, най-често сред които попадат политическите, икономическите, социалните, тех-
нологичните, екологичните, геополитическите и други. Тези групи фактори стоят в основата на 
широко използвания метод за анализ на външната среда, познат като PEST анализ. Предим-
ствата на метода се изразяват в леснота при прилагане, отсъствие на ограничения при прила-
гане, възможност за избор на броя и вида на влияещите фактори, които да бъдат включени в 
изследването.

Познаването на особеностите на обекта, чиято сигурност се оценява (особено на него-
вите слаби страни), както и на характеристиките на средата, в която той функционира, прави 
възможно идентифицирането на заплахите за сигурността. В общия случай заплахите могат 
да се класифицират като такива, които са свързани с дейността на човека, и такива, които са 
свързани с природни явления и процеси (земетресения, наводнения, пожари и др.). От своя 
страна заплахите, свързани с дейността на хората, могат да бъдат разделени на умишлени 
(целящи нанасяне на щети и застрашаване сигурността на обекта) и неумишлени (дължащи се 
на липса на достатъчна подготовка, небрежност, невнимание и т.н.). Заплахите за сигурността 
на оценявания обект могат да бъдат разделени на вътрешни и външни, при което класифика-
ционният признак е мястото на източника на заплаха спрямо границите на изследвания обект. 
Възможните подходи за идентифициране на заплахите за обекта, чиято сигурност се оценява, 
могат да бъдат разделени в три групи: базирани на сценариите за функциониране и бизнес 
процесите; базирани на познаване способностите на опонентите; базирани на познаване на 
техническото и технологичното съвършенство. При идентифициране на заплахите за сигур-
ността на оценявания обект могат да бъдат прилагани методи като PEST анализ, SWOT ана-
лиз, метод на снежната топка, аналогия, интервю, експертна оценка, мозъчна атака, диаграма 
„рибена кост“ и др. Като краен резултат следва да бъде получен списък на възможните заплахи 
за сигурността на изследвания обект, покриващ всички области на неговото функциониране, 
както и достатъчно подробна и детайлна информация, позволяваща правилното разбиране на 
същността и особеностите на заплахите.

Разкриването на външните и вътрешните заплахи за сигурността на изследвания обект 
не означава автоматично, че неговата сигурност е застрашена. За да се реализират заплахите, 
е необходимо съществуването на уязвимости в бизнес процесите и в мерките за сигурност 
за обекта. Уязвимостите в сигурността се дефинират като слаби места в бизнес процесите, в 
системите или в мерките за сигурност, които правят възможно даден агент да експлоатира тези 
слабости с инструментите на подходяща заплаха. Откриването и разбирането на уязвимостите 
за сигурността на изследвания обект изискват детайлно познаване на начина на функционира-
не на обекта, бизнес процесите, политиките и процедурите за сигурност.

Едновременното наличие на заплахи, релевантни уязвимости и агент със способности 
да експлоатира уязвимостите с инструменти на заплахите поставя под риск сигурността на 
изследвания обект. В схематичен вид това е представено на фигура 2.

Рискът за сигурността на изследвания обект се дефинира като потенциално събитие, 
чието реализиране би застрашило постигането на поставените цели. Основните параметри, с 
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чиято помощ се прави описание на риска, са веро-
ятността за реализиране на практика и размерът 
на нежеланите последствия. Вероятността за реа-
лизиране произтича от бъдещия характер на съби-
тието, т.е. рискът е нещо потенциално, което при 
определени условия може да се трансформира в 
реално събитие. Размерът на нежеланите послед-
ствия дава израз на това, че реализирането на ри-
ска застрашава постигането на поставените цели. 
По-рядко като параметри на риска се използват 
честотата за поява на събитието, времето от иден-
тифициране на риска до неговото реализиране на практика и др. Голямото разнообразие на из-
точниците на риск за сигурността на изследвания обект налага познаването на класификацията 
на рисковете и на характерните особености за всеки от видовете риск. Справянето с риска и 
избягването на нежеланите последствия от него за сигурността на изследвания обект предста-
влява процес, познат като процес за управление на риска. В съдържанието му могат да бъдат 
включени различни етапи, но задължителни са идентифициране, анализ, оценяване, преценя-
ване, противодействие, наблюдение, контрол и докладване на резултатите от управлението 
на риска. Идентифицирането на риска е насочено към разкриване на потенциалните събития, 
произтичащи от заплахите и възможни вследствие на съществуващите уязвимости, които биха 
застрашили целите на изследвания обект. В тази посока приложение намират експертни ме-
тоди, аналогия и др. Резултатът е под формата на списък с потенциални събития, релевантни 
към целите на обекта, чиято сигурност се оценява. За по-системно идентифициране на риска 
се препоръчва първоначално определяне на т.нар. рискови области, които покриват цялото 
портфолио от дейности, проекти и бизнес процеси на изследвания обект. В някои случаи за 
по-голяма конкретност се препоръчва разработване на т.нар. дърво на рисковите области, в 
което източниците на риска се декомпозират в дървовидна структура до ниво, което позволява 
точното им определяне и разбиране. Следваща стъпка е идентифициране на рисковите съби-
тия за всяка от рисковите области. След идентифицирането на риска се пристъпва към анализ 
и оценяване на неговата интензивност с помощта на посочените по-горе измерители: вероят-
ност за проява и размер на нежеланите последствия. Възможността част от съществуващия 
риск да бъде приета налага извършването на т.нар. преценяване на риска, при което на базата 
на резултатите от оценяването на риска той се разделя в две групи: приемлив и неприемлив 
риск. Отправната точка за това разделяне е апетитът към риска2, измерван с количеството 
риск, който може да бъде приет, без да бъде застрашено постигането на целите. Приемливият 
риск не изисква стратегии за противодействие, но продължава да бъде следен и периодично 
оценяван. Неприемливият риск изисква разра-
ботване и прилагане на стратегии за противодей-
ствие и свеждане до нивото на апетита към риска.

Стратегиите за противодействие срещу не-
приемливия риск представляват съвкупности от 
мерки за сигурност, с които се цели снижаване на 
вероятността за реализиране на риска и на раз-
мера на нежеланите последствия до приемливи 
нива, зададени с помощта на апетита към риска. 
Най-често се прибягва до стратегии, които снижа-
ват риска, но може да се прилагат и стратегии, при 
които рискът се споделя (трансферира), запазва, 

Фиг. 2. Схема на факторите, водещи до 
риск за сигурността на обекта

Фиг. 3. Схематичен модел 
на т.нар. защита в дълбочина
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повишава, изключва, игнорира. Мерките за сигурност, включени в стратегията за противодей-
ствие срещу риска могат да бъдат разделени на административни, технически и физически. 
Трите типа мерки за сигурност, разположени в правилния ред създават т.нар. „защита в дълбо-
чина“3 на обекта, чиято сигурност се измерва (виж фиг. 3).

Най-близко до обекта, чиято сигурност се измерва са административните контроли, на-
миращи израз под формата на политики, указания, стандарти и процедури за сигурност. Техни-
ческите и физическите мерки за сигурност формират следващите нива на защита. Във всяко от 
нивата (административно, технически, физическо) се включват мерки, които реализират трите 
вида контрол – превантивен, детективски и коригиращ. Някои автори допълват тези три вида 
контрол с възпиращ и компенсиращ контрол (виж фиг. 4). Мерките от превантивния контрол 
имат за цел предотвратяване на възникването на инцидент със сигурността на изследвания 
обект. Мерките на детективския контрол целят разкриване на възникнали инциденти със сигур-
ността, а мерките на коригиращия контрол са насочени към възстановяване на последствията 
от настъпилия инцидент със сигурността.

Всяка от избраните стратегии 
за противодействие срещу риска 
изисква разход на ресурси и това 
налага изборът на предпочитана 
стратегия да отчита икономическа-
та целесъобразност на мерките за 
сигурност. След прилагане на стра-
тегиите за противодействие срещу 
риска следва процес на наблюде-
ние и контрол на получаваните ре-
зултати. Наблюдението се характе-
ризира с пасивност и се изразява 
във фиксиране на стойностите на 
метриките, с които се измерва те-
кущото ниво на риск. При отклоне-
ние на текущото ниво на риск от 
целевото се преминава към взе-
мане и прилагане на коригиращи 
решения за противодействие, което 

на практика представлява осъществяване на контрол над стратегиите за противодействие 
срещу риска.

Прилагането на стратегии за противодействие срещу риска не изключва напълно възмож-
ността за възникване на инциденти със сигурността на изследвания обект. Тезата за отсъствие 
на пълна (стопроцентова) сигурност на практика приема (допуска) възможността от възникване 
на инцидент със сигурността, независимо от взетите мерки за сигурност на изследвания обект. 
Честотата и интензивността на възникването на инциденти със сигурността се повлияват от раз-
лични фактори, част от които са представени на фигура 5. Това дали даден агент ще предпри-
еме действия за компрометиране на сигурността, зависи от степента на неговата мотивация и 
нивото на неговите способности. Наличието на уязвимости в сигурността на изследвания обект 
прави възможно тяхното експлоатиране с подходящите средства на дадена заплаха, при което 
се създават условия за възникване на инцидент със сигурността на обекта. Ключови моменти по 
отношение на сигурността при възникване на инцидент са своевременно откриване, разпозна-
ване и разбиране на характеристиките на инцидента; наличие на достатъчно ефективен план за 
противодействие на инцидента; способности за възстановяване на последствията от инцидента.

Фиг. 4. Място и роля на видовете контрол за сигурност
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Инцидентите със си-
гурността на защитавания 
обект не могат да бъдат 
напълно отстранени, което 
обаче не означава, че при 
възникване на инцидент не 
могат да бъдат съхранени 
ключовите функции (рабо-
тоспособността) на обекта. 
Решенията и действията в 
тази посока са предмет на 
т.нар. управление на непре-
къснатостта на бизнеса или 
още постигане на устойчи-
вост в условия на инцидент 
със сигурността. Концепци-
ите за постигане на устой-
чивост при инциденти със 
сигурността могат да бъдат 
разнообразни, но най-често 
се свеждат до въвеждане 
на допълнителни мерки за 

сигурност или дублиране на активите, осигуряващи изпълнението на ключовите функции на 
обекта. 

В процеса на използване на концептуалния модел за измерване на сигурността се изби-
рат и прилагат релевантни към отделните компоненти метрики и скали. Метриките се дефи-
нират като инструменти, подпомагащи вземането на решение чрез събиране, анализиране и 
визуализиране на подходяща информация.4

Предлаганият концептуален модел за измерване на сигурността, както и направеното 
описание на неговите отделни компоненти са в един разумно обобщен вариант, но в процеса 
на прилагане могат и трябва да бъдат развити до подробности, отговарящи на конкретните ус-
ловия за извършване на реалната оценка на сигурността на изследвания обект. Моделът може 
да бъде оценен като мултидисциплинарен и неговото практическо прилагане изисква доста-
тъчно задълбочени знания в области като управление на риска, планиране непрекъснатостта 
на бизнеса, сценарийно планиране за способности за сигурност, мениджмънт, операционен 
анализ и др. 

1 Георгиев, В. Оценяване и управление на риска. София: Авангард Прима, 2015.
2 CRISC Review Questions, Answers & Explanations Manual, 2015.
3 Chapple, M., Michael J. Stewart, Gibson D. CISSP® Certifi ed Information Systems Security Professional, 2018.
4 Георгиев, В., В. Монев. Метрики за киберсигурност. София: Авангард Прима, 2016.

Фиг. 5. Фактори, стимулиращи възникването на инцидент 
със сигурността



Министерският съвет на Република България, със свое решение № 26 от 18.01.2019 г., взе 
решение за провеждане на Стратегически преглед на системата за защита на национална-

та сигурност и Стратегически преглед на отбраната. То е на основание чл. 7, ал. 1, т. 4 от Зако-
на за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чл. 22, 
т. 14 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВС) и чл. 20, ал. 4 
от Закона за администрацията. С решението се създава Междуведомствена политико-екс-
пертна група за осъществяване и координиране на дейностите, свързани с провеждането на 
стратегическите прегледи в състав: председател – секретарят на Съвета по сигурността към 
Министерския съвет и членове: заместник-министрите на повечето министерства от състава 
на Министерския съвет, главният секретар на МВР, заместник-началникът на отбраната, пред-
седателите на Държавни агенции „Национална сигурност“, „Разузнаване“, „Държавен резерв 
и военновременни запаси“, „Технически операции“, „Електронно управление“, и на Държавна-
та комисия по сигурността на информацията, директорът на Служба „Военна информация“, 
председателят на Агенцията за ядрено регулиране и началникът на Националната служба за 
охрана. Тази Междуведомствена група е приела Национален план за провеждане на двата 
стратегически прегледа и времеви график за изпълнението на задачите по него, разработила е 
и е предложила на Съвета по сигурността към Министерския съвет общата политическа рамка, 
в която да се проведе общият преглед и е организирала контрола по практическото изпълне-
ние на Националния план. Групата следва да планира, направлява и координира дейностите 
и периодично да представя на Съвета по сигурността отчет за резултатите от изпълнението 
на Националния план за провеждането на стратегическите прегледи. Окончателният доклад 
трябва да се внесе за разглеждане и приемане от Министерския съвет до 30 април 2020 г. 
Финансирането на дейностите по изпълнение на решението на министерския съвет (РМС) се 
осъществява от представените в него институции в рамките на утвърдените им бюджетни сред-
ства – самостоятелно или във взаимодействие между тях.
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Резюме: Направен е детайлен преглед и анализ на регламентиращите документи, 
свързани с Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност 
и Стратегическия преглед на отбраната и неговото практическо реализиране, както 
и кратка ретроспекция на подобните стратегически документи в отбраната през 
последните 20 години.
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Стартиралият в рамките на Министерството на отбраната (МО) Стратегически преглед 
на отбраната (СПО) е изцяло вътрешноведомствен процес, който се провежда едновременно 
и като част от Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност. Той 
трябва да зададе основните насоки и параметри, които да бъдат взети предвид при провеж-
дането на СПО, както и на прегледите по останалите ведомства от системата за защита на 
националната сигурност.

В изпълнение на това РМС и на своя заповед № ОХ-139/07.02.2019 г., относно обявя-
ване и въвеждане за изпълнение на „Указания по отбранителна политика и за провеждане на 
Преглед на отбраната“, министърът на отбраната разпореди в рамките на МО, като интегрална 
част от междуведомствения процес, да се проведе СПО, чието ръководство ще осъществя-
ва лично. Назначава се Политико-военна група (ПВГ) за провеждане на прегледа в състав: 
председател – заместник-министър Атанас Запрянов и членове: заместник-министър Анатолий 
Величков, началникът на отбраната, постоянният секретар на отбраната, и секретар – дирек-
торът на дирекция „Отбранителна политика и планиране“. Провеждането на СПО следва да се 
извърши в следните четири направления:

– „Политико-военни измерения“, с ръководител заместник-министър Атанас Запрянов;
– „Необходими отбранителни способности (НОС), командване и управление, организа-

ционна структура и дислокация на въоръжените сили“, с ръководител началникът на отбраната;
– „Ресурсно осигуряване, бюджет, отбранителна аквизиция и отбранително-мобилиза-

ционна подготовка (ОМП)“, с ръководител заместник-министър Анатолий Величков;
– „Интегриран модел на МО, управление на човешките ресурси, военно образование и 

социална политика“, с ръководител постоянният секретар на отбраната.
Председателят и членовете на ПВГ следва да организират дейностите в техните направ-

ления, като създадат функционални области в тях за извършване на необходимите анализи, 
да идентифицират проблемните въпроси, да представят предложения за решаването им и да 
очертаят рамки за бъдещи действия в дългосрочен план, в съответствие с основните срокове, 
определени в Пътна карта за провеждане на СПО (Приложение №1 към заповедта).

Крайните резултати от прегледа трябва да бъдат представени на министъра на отбрана-
та за утвърждаване под формата на обобщен доклад, а резултатите да послужат като база за 
разработване на проект на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръже-
ните сили на Република България – 2032 (Програма – 2032) и на проект на План за развитие на 
въоръжените сили – 2026 (План – 2026).

В изпълнение на министерската заповед (МЗ), по различните направления бяха издадени 
заповеди за създаване на организация за изпълнението на дейностите от СПО, както следва:

– Заповед на министъра на отбраната № ОХ-316/28.03.2019 г. в направление „Поли-
тико-военни измерения на СПО“, с която се определя Управляваща група с ръководител за-
местник-министър Атанас Запрянов, секретариат от дирекция „Отбранителна политика и пла-
ниране“ и се създават четири работни групи: група „Отбранителна политика“ под ръководството 
на директора на дирекция „Отбранителна политика и планиране“, група „Военна информация“ 
и група „Военна полиция“, ръководени от директорите на едноименните служби, както и група 
„Военномедицинска академия“ под ръководство на началника на ВМА. Група „Отбранителна 
политика“ следва да разработи анализ на тенденциите в развитие на средата за сигурност до 
2032 г., анализ на развитието на отбранителните способности в същия период и, на базата на 
резултатите от дейността на направленията по прегледа, да разработи обобщен доклад за 
резултатите от СПО и проект на Програма – 2032.

– Заповед на началника на отбраната № ЗНО-45/22.02.2019 г. в направление „НОС, 
командване и управление, организационна структура и дислокация на въоръжените сили“, с 
която се сформират две основни групи: „Необходими способности на въоръжените сили“ и „Ор-
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ганизационна структура, командване и управление на въоръжените сили“ с ръководители два-
мата заместник-началници на отбраната. Първата основна група има работни групи по функ-
ционални области: планиране; необходими способности; налични способности; приоритетни 
способности, а втората – работни групи по функционални области: командване, управление и 
подготовка на въоръжените сили; комуникационна и информационна поддръжка, киберотбра-
на; организационна мирновременна и военновременна структура и численост на въоръжените 
сили; логистично осигуряване; дислокация на въоръжените сили и инфраструктура. В процеса 
на работа групите следва да извършат оценка на настоящата нормативна уредба в съответ-
ната област и при необходимост да се предложат конкретни изменения и допълнения, които 
да осигурят реализирането на бъдещите трансформационни процеси и дейности, осигуряващи 
развитието на въоръжените сили. Дирекция „Стратегическо планиране“ има задължението да 
изготви до 28.02.2020 г. доклад за резултатите от СПО в направлението, а до 30.06.2020 г. 
– проект на План – 2026, след като бъдат определени основните параметри в проекта на Про-
грама – 2032.

– Заповед на министъра на отбраната № ОХ-420/03.05.2019 г. в направление „Ресурс-
но осигуряване, бюджет, отбранителна аквизиция и ОМП“, с която се определя Управляваща 
група с ръководител заместник-министър Анатолий Величков, секретариат под ръководството 
на директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ и се създават три работни групи: група 
„Ресурсно осигуряване и бюджет“ с ръководител директора на дирекция „Планиране, програ-
миране и бюджет“, група „Развитие на програми за въоръжение и отбранителна аквизиция“ с 
ръководител директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ и група „Инфраструктура на 
отбраната“ с ръководител главния директор на едноименната главна дирекция. В направле-
нията си работните групи следва да извършат необходимите анализи и проучвания, да иден-
тифицират проблемните области по отношение на ресурсното осигуряване и необходимите на 
страната отбранителни способности, да представят конкретни предложения за решението им в 
краткосрочен и средносрочен план, както и да очертаят рамки за бъдещи действия с времеви 
хоризонт 2032 г.

– Заповед на министъра на отбраната № ОХ-448/14.05.2019 г. в направление „Интегриран 
модел на МО, управление на човешките ресурси, военно образование и социална политика“, 
с която се създава Група за управление и координация с председател постоянния секретар на 
отбраната и три работни групи: група „Интегриран модел на МО“ с ръководител заместник-ди-
ректора на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната (УЧРО)“, група „Човешки 
ресурси, резерв и социална политика“ с ръководител директора на дирекция „УЧРО“ и гру-
па „Военно образование“ с ръководител началника на отдел „Образование и квалификация“ 
в дирекция „УЧРО“. В направленията си работните групи следва да извършат необходимите 
анализи и проучвания, да идентифицират проблемните области по отношение на ресурсното 
осигуряване и необходимите на страната отбранителни способности, да представят конкретни 
предложения за решението им в краткосрочен и средносрочен план, както и да очертаят рамки 
за бъдещи действия с времеви хоризонт 2032 г.

Политико-военната група провежда регулярни заседания, на които се отчита напредъкът 
при провеждане на СПО и се вземат оперативни решения свързани с него. На второто му засе-
дание, проведено на 17.04.2019 г., се приемат стратегически допускания по отношение на роля-
та на въоръжените сили, НАТО, Европейския съюз, националната сигурност, нивото на разходи 
за отбрана, различни по вид заплахи и претенции към и от други държави. Приема се структура 
на съдържание на Програма – 2032, както следва: увод; тенденции в развитието на средата за 
сигурност в глобален и регионален аспект; изисквания към бъдещите способности на въоръже-
ните сили; стратегически допускания; основи на отбранителната политика – стратегическа цел, 
приоритети, роля, мисии и задачи на въоръжените сили, ниво на амбиция, сценарии, България 
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в НАТО и ОПСО на ЕС и съюзна интеграция); изграждане и развитие на въоръжените сили – 
разписване на необходимите способности на структурите, резерв и мобилизация, дислокация и 
инфраструктура на отбраната; развитие на интегрираното МО като модерна институция; хората 
в отбраната – човешки ресурси, модели за кариерно развитие, военно образование; ресурсно 
осигуряване на отбраната – финанси, материални средства, инфраструктура, Система за от-
бранителна аквизиция, процес на аквизиция, проектно управление, използване на агенциите на 
НАТО и ЕС, Българска отбранителна индустрия; превъоръжаване и модернизация; освобож-
даване от излишна инфраструктура и утилизация; развитие на отбранителната промишленост 
и нейния принос към отбраната; принос на други държавни ведомства към отбраната; прав-
но-нормативна база на отбраната; заключение.

Изготвен е Междинен доклад за постигнатите към 01.10.2019 г. резултати, в който са 
отчетени приносите на отделните направления на прегледа относно създадената организация 
на работа и предприетите подходи при определяне на функционалните области, резултатите 
от анализа на проблемните области, постигнатият напредък при дефиниране на предложени-
ята за преодоляването им в краткосрочен и дългосрочен план, както и относно предстоящите 
дейности в работните групи до края на 2019 г. Представени са и предложения за конкретни 
текстове в областите на компетентност към разделите на Програма – 2032 в перспективата на 
тяхното развитие за периода.

Важно обстоятелство, свързано с дейността на направление „Ресурсно осигуряване, бю-
джет, отбранителна аквизиция и ОМП“ е, че съгласно приетото тази година в МО осъвременено 
Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способностите, според цялата доктрина 
на ведомството, свързана с управлението развитието на въоръжените сили, а и на идеология 
на провеждащия се СПО, водещи са необходимите отбранителни способности, тяхното опре-
деляне, приоритизиране и задоволяване. В този смисъл работата по направление „Необходими 
отбранителни способности, командване и управление, организационна структура и дислокация 
на въоръжените сили“ на прегледа е водеща, не само по значение и тежест, но и като времево 
протичане. Едва когато това направление завърши в по-голямата си степен със своите изводи, 
предложения и визия за развитие, направление „Ресурсно осигуряване, бюджет, отбранителна 
аквизиция и ОМП“ може да даде конкретни и напълно детерминирани изводи и предложения, 
като резултат от своята работа, които да са обвързани с реален необходим бюджет, различни 
по вид ресурси и съпътстващи мероприятия и дейности по материализиране на необходимите 
способности. До тогава в направлението се извършват по-скоро аналитични и до голяма степен 
евристични и рутинни дейности, свързани с насоките за бъдещо развитие и подобряване на 
сферите на дейност, които са във функционалните отговорности на трите работни групи.

Добре е да се припомни, с кратка ретроспекция за доказване на твърдението, че МО е ве-
домството, което има безспорно най-богат доктринален, концептуален и организационен опит 
в провеждането на подобни прегледи, който може да послужи за сегашния Стратегически пре-
глед и за аналогичните процеси по другите ведомства. През 1998 г. (ПМС № 44/18.02.1998 г.) е 
приет „План за организационното изграждане и структурата на Българската армия до 2010 г.“, 
през 1999 г. са разработени и утвърдени „Военна доктрина на Република България“ (приета с 
решение на НС на 08.04.1999 г.) и „План за организационно изграждане на въоръжените сили 
на Република България до 2004 г.“ (приет с ПМС №200/04.11.1999 г.), първата „Бяла книга за 
отбраната“ е приета от МС на 04.04.2002 г., а през 1999 – 2000 г. от съвместен българо-бри-
тански екип се провежда изследване „Преглед на организационната и управленска структура 
на МО и ГЩ на БА“. През 2003 – 2004 г. се провежда Стратегическият преглед на отбраната, в 
резултат на който НС на 21.07.2004 г. приема Дългосрочна визия за развитие на въоръжените 
сили до 2015 г. С ПМС № 301/10.11.2004 г. се приема План за организационно изграждане и 
модернизация на въоръжените сили до 2015 г., а с ПМС № 54/21.03.2008 г. – Актуализиран план 
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за организационно изграждане и модернизация на Въоръжените сили. През 2010 г. се провеж-
да Преглед на структурата на въоръжените сили, в резултат на който е изработена и приетата 
от Народното събрание (на 28.10.2010 г.) „Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на 
Република България“ като програма за развитие на въоръжените сили до 2014 г. На базата на 
тази втора Бяла книга е разработен и приет (с ПМС № 333/29.12.2010 г.) План за развитие на 
въоръжените сили. През 2014 г. е приета от МС (с решение № 690/03.10.2014 г.) Национална 
програма „България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“ и Визия „България в НАТО и 
Европейската отбрана 2020“. На 30.09.2015 г. МС одобрява сега действащата Програма – 2020, 
приета на 25.11.2015 г. с решение на парламента, а с ПМС № 382/30.12.2015 г. се приема сега 
действащия План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

От посоченото може да се направи изводът, че Стратегически преглед с такъв обхват 
и мащаб до момента не е провеждан. Като цяло в МО и структурите му е създадена стройна 
организация с цел провеждането и приключването на СПО в рамките на Стратегически пре-
глед на Системата за защита на националната сигурност, който да приключи в определените с 
РМС срокове. Работата по прегледа протича съгласно плановете и дадените разпореждания и 
указания. Предвид нивото на субективния фактор във Ведомството, неговата практическа под-
готвеност и опита в периодичното (на 7 – 8 години) провеждане на подобни по вид, съдържание 
и цели стратегически прегледи и свързаните с техните резултати стратегически програми и 
планове, в голяма степен може да се прогнозира, че настоящият преглед и следващите го 
Програма – 2032 и План – 2026 ще завършат успешно и в срок и ще се превърнат в качествени 
и модерни документи, които ще бъдат основа на работата по изпълнение на отговорностите ни 
в направление „Отбрана“ от Системата за защита на националната сигурност.

Национална отбранителна стратегия. МС, 2016.
Доклад за резултатите от проведения преглед на отбранителните способности на въоръжените сили. МО, 2015.
План за развитие на въоръжените сили до 2020 година. МО, 2015.
Програма за развитие на отбранителните способности на Република България 2020. МО, 2015.
Посочените в доклада постановления на Министерския съвет.



Днес не можем да си представим живота без интернет комуникациите, които придобиват 
толкова важно значение за съвременното общество, колкото електричеството, пътищата 

и водоснабдяването. Световната мрежа се превърна в елемент на националната сигурност 
на страните от стратегическо значение. Конфликтите в Украйна, референдумът за Брекзит и 
президентските избори в САЩ през 2016 г. потвърждават този факт. В отговор на това се роди 
концепцията за стратегическите комуникации, която се превърна в неразделна част от усилия-
та за постигане  на политическите и военните цели на Северноатлантическия съюз.

Целта на този доклад е да се анализира концепцията за стратегическите комуникации 
и възможността за нейното прилагане за защита на националната сигурност в съвременната 
информационна среда и интернет пространството на Република България.

В декларацията от срещата на върха в Уелс през 2014 г. НАТО призна киберпростран-
ството за петото бойно поле и киберсигурността стана основна задача на колективната защи-
та на страните1. Прие се стратегия за отбрана от хибридни атаки, която заявява, че подобни 
агресивни действия „могат да предизвикат задействане на чл. 5 от договора за колективна 
отбрана“ на Алианса. България подкрепи определянето на киберпространството, като отделен 
домейн на операциите и с Решение № 583 на Министерския съвет от 18 юли 2016 г бе приета 
стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“2. На 9 октомври 2017 г. в Букурещ 
Па рламентарната асамблея на НАТО прие резолюция, в която се констатира „превръщането 
на информацията в оръжие“.

В повечето от гореописаните документи съществува известно припокриване на поняти-
ята киберпространство, интернет пространство и информационно пространство, което налага 
тяхното допълнително дефиниране. 

Киберпространството е интерактивна среда от електронни мрежи и информационна 
инфраструктура, включително интернет, телекомуникационни мрежи, компютърни системи, 
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вградени процесори и контролери, които се използват за създаване, унищожаване, съхранение, 
обработка, обмяна на информация, управление на обекти, системи и услуги за потребителите.

Информационното пространство е „виртуално и физическо пространство, в което се 
получава, обработва и предава информация. То се състои в самата информация и информа-
ционните системи“3. Специалистите в САЩ го определят като „съвкупността от индивиди, орга-
низации и системи, които събират, обработват, разпространяват или действат според дадена 
информация“4.

Интернет пространството е глобална система от свързани компютърни мрежи, в коя-
то се налагат комбинираните характеристики на другите две, както е посочено на фигурата.

Изследователската програма 
за командване и управление към Ми-
нистерството на отбраната на САЩ 
разделя информационната сфера на 
три домейна: физически, информа-
ционен и когнитивен. 

Физическият домейн е сфера-
та, в която са разположени физиче-
ските елементи на конвенционалните 
бойни действия, включително всички 
видове комуникационните мрежи, 
цифрови технологии и телекомуни-
кации, които ги свързват. Тук инфор-
мацията се възприема като сигнали, 
които в модерните конфликти могат 
да се приемат и предават от различ-

ни устройства. 
Информационният домейн e втората област, в която информацията се създава, обра-

ботва и споделя като съдържание. Тук изпращачите и получателите на информация са хора, 
които лесно могат да манипулират информационните послания и управленски решения. Това е 
сферата на информационните операции, рекламните и пропагандни кампании5.

Когнитивният домейн е област в умовете на воюващите и колективното поведение6. 
В нея информацията е важна не като сигнал или съдържание, а като причина за практически 
човешки действия. Състои се от нематериални неща като лидерство, морал, сплотеност на 
подразделенията, ниво на подготовка, осъзнаване на обстановката и обществено мнение. Тук 
се намират намеренията на командирите, тактики, доктрини, техники и процедури за водене 
на военни действия. Това е свят на нормативните и психо-социалните техники, които влияят 
на поведението и комуникационните процеси на социалните групи или индивидите, светът на 
действията и може да се нарече още на „поведенческата сигурност“.

Всичко това налага синхронизирано използване на голямо разнообразие от инструменти, 
влияещи на тези домейни, поради което след 11 септември 2001 г. в САЩ се заговори за кон-
цепция за стратегически комуникации.

Този термин не е съвършен, думата комуникации по-скоро реферира към способностите 
на медиите, отколкото към всеки друг вид невербална комуникация. Що се отнася до думата 
стратегически, тя поставя акцента върху стратегическото ниво, въпреки че концепцията се 
отнася и за оперативното, и за тактическото ниво. Експертите обсъждат и други термини, като 
например влияние, стратегическа обществена ангажираност, информиране и убеждаване, кои-
то носят собствени ограничения. Еквивалентните на стратегическата комуникация в бизнеса 
са: маркетингова комуникация, корпоративна и организационна комуникация. 

Фиг. 1. Киберпространство, интернет пространство 
и информационно пространство
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В крайна сметка през септември 2009 г. НАТО също го възприе с приемането на своя 
„Политика за стратегически комуникации“ и „Военна концепция за стратегически комуникации“ 
преди всичко защото вече е наложен в САЩ. Конкретният повод е неспособността на силите 
на НАТО да получат подкрепа от афганистанското население в степента, за която се надяват, 
в рамките на определеното време.

Там стратегическите комуникации се дефинират като: Координирано използване на кому-
никационните дейности и способности на НАТО – публична дипломация, връзки с обществе-
ността, военен PR, информационни и психологически операции, в подкрепа на политиките, 
операциите, дейности за постигане на целите на Алианса7. Правилното разбиране на тази 
дефиниция предполага отчитането на няколко произтичащи от нея факта.

Първо, стратегическите комуникации не се ограничават само с медийни действия, а об-
хващат всички думи и действия, които са наблюдавани и интерпретирани от аудиториите. Тя не 
допуска разминаване между заявено и свършено, между думи и действия.

Второ, стратегическите комуникации достигат различни аудитории, собствено и чуждо на-
селение, съюзници и неприятели. Информацията е достъпна за всеки в реално време и често 
достига до непланирани аудитории. Концепцията гарантира, че целевите аудитории в зоната 
на операции ще получават правилната, точна и навременна информация, която да им позволи 
да разберат действията и намеренията на Алианса.

Трето, дефиницията включва междуведомствени дейности, както военните способности –  
информационни операции, психологически операции и военни връзки с обществеността, така и 
гражданските дейности – публична дипломация и връзки с обществеността8. По този начин тя 
може да се разглежда като част от всеобхватния подход към операциите на НАТО.

Четвърто, стратегическите комуникации обхващат всички съществуващи информационни 
и комуникационни способности и чрез тяхното оптимизиране се постига стратегически ефект. 

Според Магнус Джонсън от практическа гледна точка стратегическите комуникации би 
трябвало да се възприемат като стратегически инструмент за влияние и изграждане на имидж, 
оркестриране на думи и действия, начин да се обяснят действията и като елемент на плани-
рането на операциите9. Техният спектър за въздействие варира от функцията на публичната 
дипломация, гражданско-военните отношения и връзките с обществеността – да информират, 
до функцията на информационните и психологическите операции – да убеждават и дори да 
принуждават10. Влиянието се състои се в това „да се промени начинът на мислене на целевата 
аудитория и да се насочи към друго мнение“ . То „действа върху нагласите, убежденията и 
идеите, с цел да провокира промяна в поведението“.

За да се постигне този широк спектър на влияние, съществуват някои ключови компонен-
ти на процеса на стратегически комуникации: 

– разбиране, информиране и ангажиране на аудиториите за постигане на целите и ин-
тересите на НАТО, чрез влияние върху възприятията, нагласите, вярванията и поведението;

– синхронизиране на послания и действия за постигане на стратегическите цели;
– всички операции и дейности имат критичен комуникационен (информационен) компо-

нент, тъй като всичко, което НАТО казва и прави или не успява да каже и да направи, има жела-
но или нежелано въздействие върху планирани или непланирани целеви аудитории.

Според правителството на САЩ стратегическата комуникация се определя като целена-
сочени усилия на правителството, ангажиращи ключови аудитории за създаване, развитие 
или запазване на благоприятни условия за постигане на интересите, политиките и целите 
на правителството чрез използване на координирани програми, планове, теми, послания и 
продукти, синхронизирани с действията на всички инструменти на националната власт.

Според корпорация RAND стратегическите комуникации се дефинират като Процес, 
ръководен от политическото ниво, целящ да засили стратегическия ефект чрез коорди-
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ниране на комуникационните дейности на различните министерства. За постигането на 
тази цел стратегическите комуникации използват всичкия наличен опит на различните 
информационни и комуникационни департаменти, за да се предизвика поведение на целеви-
те аудитории, което способства за постигане на целите и за формиране на благоприятна 
оперативна среда 11.

Крайната цел на стратегическата комуникация е постигане на целите на националната 
стратегия и политика. Това включва изграждане на доверие в институциите за отбрана, ангажи-
ране на отделни индивиди и общности за формиране на устойчивост на чуждо влияние, „мека 
сила“ в подкрепа на дипломатическите усилия. Схематично този процес за повлияване над 
аудиторията е показан на фигура 2.

Командната струк-
тура на стратегическите 
комуникации в НАТО 
разпределя отговор-
ността на следните три 
лица:

 генералният 
секретар е отговорен 
за стратегическите ко-
муникации, когато те са 
свързани с политика на 
НАТО;

 помощник-генералният секретар по публичната дипломация е отговорен за дейности-
те, свързани с публичната дипломация, с изключение на пресата и медиите;

 говорителят на генералния секретар е отговорен за стратегическите комуникации към 
пресата и медиите.

При провеждане на военни операции целта на посланията (наратива) се формира в 
Северноатлантическия съвет и Военния комитет. „Рамката за стратегически комуникации“ се 
разработва от върховния главнокомандващ на съюзните сили, а на оперативно (тактическо) 
ниво съответните командващи на силите отговарят за практическото изпълнение, излъчените 
писмени, устни и поведенчески информационни послания, за което са подпомагани от своите 
щабове. Върховната главна квартира на съюзните сили в Европа отговаря за обучението по 
стратегически комуникации.

Доктрината на НАТО изисква военният PR да бъде под прякото разпореждане на Команд-
ващия на силите, а информационните операции и психологическите операции да бъдат в отдел 
операции – J3. Опитът от Афганистан показва, че различните командващи използват различни 
решения на оперативно ниво за преодоляване на този проблем. Някои от тях създават тъй 
наречената група за планиране на „съвместните ефекти“ в която преподчиняват връзките с 
обществеността да бъдат на едно място с психологическите и информационните операции. 
Това обаче е в конфликт с принципа за разделяне на звената, които боравят с истинска ин-
формация и тези, които използват манипулация. Поради тази причина най-често съветникът 
по стратегическа комуникация е в пряко подчинение на Командващия, като всяка от другите 
информационни дейности също си запазва директния достъп до командването.

За постигане на успешна комуникация е необходимо да се улесни междуведомствената, 
вертикална и хоризонтална координация и да се децентрализира комуникацията с делегира-
не на съответните отговорности. По тази причина директивата на Съюзното командване по 
операциите изисква „различните държавни департаменти да работят съвместно в процеса на 
стратегическите комуникации“12.

Фиг. 2. Процес на комуникация с целевата аудитория
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Стратегическите комуникации могат да се използват от мирно време в подкрепа на по-
литиките на страната, а по време на криза отговорният командир избира наратив, теми и ин-
формация за неговата концепция за операции. От тези елементи са получени необходимите 
условия и ефекти в съответствие със стратегическия комуникационен план. Планът за стра-
тегическите комуникации би следвало да е част от оперативния план, разработван във „фаза 
четири“ на процеса на планиране.

В България липсват политически амбиции за разработване на концепция за 
стратегически комуникации. Частично в „Доктрината на въоръжените сили на Република 
България“ се прави опит за концептуално решение, като информационният инструмент се раз-
глежда като елемент на националната мощ, който „се използва с цел легитимиране на собст-
вените действия и получаване на подкрепа от широката общественост за тях, възпиране на 
опонента или привеждането му в заблуждение относно собствените намерения, чрез планира-
не и провеждане на информационна операция“13. В продължение на горното определение през 
2013 г. беше приета „Национална доктрина по информационни и психологически операции“ 
(НП 3.10), която е стъпка в процеса на концептуално регламентиране на част от дейностите в 
информационната сфера.

Като научно понятие „стратегическите комуникации“ се срещат единствено в трудовете 
на няколко български учени, като доц. Мила Серафимова14, и проф. д.н. Руси Маринов15, кои-
то ги разглеждат в контекста на информационната война, дезинформацията и управление на 
знанието.

През 2016 г. бяха направени изменения и допълнения на Закона за отбраната и въоръже-
ните сили на Република България, според които на въоръжените сили бяха възложени нови за-
дачи по поддържане и развитие на способности за киберотбрана16 и беше приета Националнат 
стратегия „Киберустойчива България 2020“. Според нея киберсигурността обхваща три стълба –  
мрежова и информационна сигурност (МИС), правоприлагане и киберотбрана. Първият 
стълб е от първостепенно значение за националната сигурност на Република България и в него 
водеща роля има Държавна агенция „Електронно управление“17. За правоприлагането отговаря 
Министерство на вътрешните работи, а за киберотбраната – Министерство на отбраната, като 
Стационарната комуникационна и информационна система е формированието, определено за 
киберотбрана на системата за командване и управление.

От горното се вижда, че отговорността се разводнява между трите институции, поради 
което стратегията предвижда създаване на Съвет по киберустойчивост към Министерския съ-
вет, като нещатен постоянен консултативен орган със стратегически функции, а на оперативно 
и техническо ниво структурите създават различни секторни центрове. Националната политика 
се ръководи от Националния координатор по киберсигурността, а основното звено за действие 
в отговор на кризисни ситуации е Национален център за действие при инциденти в информа-
ционната сигурност18. 

Анализът на наличието на способности по отделните елементи на стратегическите кому-
никации в нашата страна показва, че към момента съществуват изградени структури по психо-
логически операции и връзки с обществеността във Въоръжените сили на Република Бълга-
рия, които обаче не се разглеждат в контекста на стратегическите комуникации. Доктрината на 
въоръжените сили посочва, че началникът на отбраната предлага на министъра на отбраната 
политика по отношение на информационните, психологическите и специалните операции и 
връзките с обществеността. От друга страна със своя заповед министърът на отбраната деле-
гира отговорността за осъществяване на информационната политика на МО на заместник-ми-
нистъра на отбраната. Дирекция „Връзки с обществеността“ подпомага заместник-министъра 
при формирането на информационната политика и ръководството на информационната дей-
ност на министерството, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия, 
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провежда комуникационните кампании и осигурява публичност на решенията и действията на 
министерството. На Информационния център на Министерство на отбраната също са възло-
жени някои отделни функции. 

С други думи, може да се каже, че стратегическите комуникации вече са част от стра-
тегическата рамка на нашето министерство на отбраната, но за тях няма отделна стратегия, 
правилник и структура, която да  ги организира и координира. Ето защо е необходимо разра-
ботване на стратегия за стратегически комуникации, която да обединява дейностите по връзки 
с обществеността с останалите военни информационни дейности и тяхното включване в проце-
са на планиране на отбраната19 и бъдещ план за развитие на въоръжените сили на Република 
България. Също така ограниченият брой експерти, специализирани звена и екипи, както и лип-
сата на изградена национална система за координация и междуведомствено взаимодействие 
налагат изграждане на система за обучение по стратегически комуникации на личния състав.

Практическото приложение на процеса на стратегически комуникации във въоръжени-
те сили изисква намиране на най-подходящите организационни и процедурни решения. Има 
многобройни публикации за рисковете и заплахите за националната сигурност20, които целят 
да идентифицират поуките от практиката за успешна военна стратегическа комуникация, но 
много малко от тях хвърлят светлина върху организационната структура. При синтезирането 
на тези поуки от практиката може да се изведат няколко основни области за усъвършенстване 
на комуникациите, провеждани от въоръжените сили с цел постигане на стратегически ефекти. 

За ясно определяне на политическите цели и осъществяване на междуведомствена ко-
ординация, по аналогия на съвета по киберустойчивост е необходимо да се създаде и съвет за 
стратегическите комуникации към Министерския съвет. Също така може да се създадат струк-
тури с подходящ личен състав по стратегически комуникации на ниво Министерство на отбра-
ната, Щаб по отбраната и Съвместно командване на силите. Пълната интеграция означава не 
само включване на личен състав и установяване на процедури, а също така прилагане на ця-
лостна комуникационна стратегия от правителството. Министерството на отбраната трябва да 
бъде представено при формирането на „комуникационната политика“ на политическо ниво, как-
то и обратното – политическите указания да служат за основа на разработването на военната 
комуникационна стратегия. В по-широка перспектива националната стратегическа комуникация 
трябва да бъде съобразена с тази на Алианса.

За синхронизацията на междуведомствено ниво е наложително приемането на рамка на 
стратегическите комуникации, която обхваща всички комуникационни дейности и организира 
тяхната координация. Елемент на тази рамка е общата цел. Наличието на обща цел предполага 
и координирано общо планиране. Ръководството трябва не само да определи целите на дей-
ностите в информационната сфера, но и да създаде организация тези цели да бъдат в синхрон 
с цялостната дейност на държавата. Практически пример в това отношение е издаваната от 
SHAPE „Рамка на стратегическите комуникации“ за всяка операция, провеждана от Алианса. 
Този рамков документ формулира целите на стратегическите комуникации, водещите теми, 
основните послания и указанията как да се осъществява координацията на различните кому-
никационни дейности.

За да постига стратегически цели комуникацията трябва да има дългосрочна перспекти-
ва, а не да се заключава в разпространяване на прессъобщения и някои дейности по връзки с 
обществеността. Дългосрочността на стратегическите комуникации предполага задълбочено 
познаване на целевите аудитории и информационната среда, за което трябва да се създаде 
център за изследване и анализ: на обществените нагласи; на културологичната рамка на кому-
никационната среда; на нуждите; на мотивацията и предпочитанията на целевите аудитории; 
на медийна среда и др. Към момента най-подходящата структура с такива функционални въз-
можности е Институтът за перспективни изследвания на отбраната към Военна академия „Г. С. 



62     СТРАТ ГИ СКИ ПР ГЛ И  ПРОГНОЗИ И ПЛАНО

Раковски“, където има съчетание от опит за провеждане на социологически проучвания, анализ 
на организационния климат и манипулация в медийна среда. Освен това всеки военнослужещ 
и цивилен служител трябва да имат съответната професионална подготовка, която може да се 
постигне с организираните курсове във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

В заключение, като следствие от анализа на регламентиращите документи, може да се 
направят следните изводи:

Информационното пространството се превръща в основно бойно поле, което изисква 
предварителна подготовка. Правилната употреба на новите медии е в състояние да попречи и 
на най-мощните армии да изпълнят стратегическите си цели.

Стратегическите комуникации са вече доказано ефективна концепция в НАТО, която на 
този етап не заема полагащото  се място в подготовката на въоръжените сили на Република 
България.

Необходимо е да продължи процесът на процедурно и структурно регламентиране на 
концепцията за стратегически комуникации в нашата страна, да се разработят съответните 
курсове във Военна академия „Г. С. Раковски“, както и да се предвидят необходимите ресурси 
за защита на Българското интернет пространство от мирно време.
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Automotive transport is governed by strict environmental regulations. They are local, national or 
international. The European regulation for CO2 emissions is the strictest one. Figure 1 illustrates 

the CO2 emissions forecast per regions. It is visible that there is a worldwide convergence for the 
reduction of the CO2 emissions. The CO2 emissions levels are very low in Europe going from 130 g 
CO2/ km in 2015 to 95 g CO2/km in 2020. The next steps in Europe are to decrease the average 
value of emission per fl eet to 75 g CO2/km in 2025. From 2025 the fi rst time the European automotive 
market will be driven by the environmental regulations. The massive penetration of electric vehicles 
is expected from 2023, because the market is being prepared. The European carmakers are already 
being developing, industrializing and commercializing electric vehicles.

The CO2 emissions have to be reduced by 
2030 to 50 g CO2/km, representing a slope of 30% 
reduction in comparison of the 2025 level. The 
target of 50 g CO2/km is ambitious and demands 
global investment in the energy technologies for 
vehicles. The regulation of the CO2 emissions is 
given from a tank-to-wheels vision. The global 
emissions from life cycle point of view, including 
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Abstract: This article presents a structured method to plan the efforts for research and 
development of technologies to answer the requirement with the future environmental regulations 
in Europe for 2030. The method allows planning technology scenarios to reduce CO2 emissions 
and to cope with the environmental regulation for sustainable mobility. The developed method uses 
mathematical optimization to solve nonlinear multi- criteria problems and to draw the trade-off for the 
decisions of the discussed technology scenarios.
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Резюме: Тази статия представя структуриран метод за планиране на усилията за 
научни изследвания и разработване на технологии, за да се отговори на изискването на 
бъдещите екологични регулации в Европа за 2030 г. Методът позволява да се планират 
технологични сценарии за намаляване на емисиите на CO2 и представя възможностите 
на автомобилния сектор да се справи с екологичния регламент за устойчива мобилност. 
Разработеният метод използва математическа оптимизация за решаване на нелинейни 
многокритериални проблеми. Изготвя се компромис за решенията на обсъжданите 
технологични сценарии.
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Fig. 1. CO2 emissions regulatory 
forecast per regions

being developing, industrializing and commercializing electric vehicles.
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well-to-wheels analysis and impact of the energy vectors production are not considered for the 
moment. The European parliament supports the targets of 32% for renewables in 2030 and minimum 
14% of renewable energy in the transportation sector in 2030.

Decarbonisation and emission reduction from road transport are the main drivers for the 
electrification of vehicles. The envisaged European CO2 fleet emission limits for 2025 and 2030 
already require a massive market introduction of partially electrified vehicles (range extenders – REX, 
plugin hybrid electric vehicles – PHEV) or full electric vehicles (battery electric vehicles – BEV, fuel 
cell electric vehicles – FCEV)1. Further, local or regional air quality regulations such as potential zero 
emission zones will drive demand for these vehicles.

According to the ERTRAC report, the electrification of road transport will significantly contribute 
to the improvement of air quality and the climate protection. To do that the electricity used has to be 
from low carbon / carbon neutral sources, (solar, wind, hydro, geo thermal). In the European electricity 
roadmap, it is assumed that electricity (or hydrogen) will be provided on an increasingly CO2-neutral 
basis.

The interest of the introduction of the electrification technologies in the automotive sector is 
explained in many researches 2, 3 and others. Today the state of the art considers that the technologies 
needed for the electrification of the vehicles gained in maturity and the largest deployment would 
allow decreasing the prices of the electrified vehicles. The users’ expectations are the same as for the 
conventional fossil fuels vehicles:

 Prices as low as todays ICE driven vehicles or at least vehicles with total cost of ownership 
competitive to those as of today;

 Range, reliability, durability and re-sale value of electrified vehicles similar to conventional 
vehicles;

 Range adapted to specific use cases;
 Usage comfort as good as the state of the art ICE-powered vehicles (availability, “re-fueling” 

time and possibilities, passenger comfort, transport volume);
 Safe parking and infrastructure also with direct connection to charging facilities.

Electric vehicles will not replace totally the conventional vehicles. The service of mobility will 
be adapted and different. The deployment of electric vehicles depends as well of the support of the 
governments to the customers’ investments and the investment of the recharging infrastructure. The 
following literature review explain these points.

The authors analyze in 4 the factors supporting the transition to new forms of mobility, namely 
Electric Vehicles (EV). They analyzed EV, by dividing them into individual Battery Electric Vehicles 
(BEV), which are 100% electric, and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV). They examined policy, 
social, economic, environmental, and technical aspects. Main conclusion is that policies should be 
tailored to each individual technology and that charging stations are drivers of electric mobility. As 
highlighted in5, driven by the booming of electric vehicle (EV) market, the cost of lithium ion battery 
observes a remarkable decline, which could significantly improve the capability of EVs in coordinating 
with the power generation from distributed renewable energy. The smart charging is a cost-efficient 
electric vehicles – renewables energy coordination strategy in the short term. Vehicles to grid (V2G) 
could be more economically attractive in the long run due to its capacity to fully realize the potential 
of on-board EV batteries. Governments have implemented monetary and non-monetary policies to 
accelerate electric vehicle market diffusion6. The energy prices and financial incentives to influence 
EV adoption act positively. World governments have pledged to bring 13 million plug-in electric 
vehicles on the road by 2020 and 100 million by 2030. The rapid expansion required to meet these 
targets, from a global stock of 5 million electric vehicles in 2018, has the potential to be constrained 
by material supply chains. The authors identified in7, seven key elements which are significant supply 
risks to the electric vehicle industry: battery grade natural graphite, lithium and cobalt for electric 
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vehicle batteries, and the rare earth elements dysprosium, terbium, praseodymium and neodymium 
for electric vehicle motors. None of these elements are able to be substituted without (i) increasing the 
supply risk of the other constrained elements, or (ii) altering industry wide manufacturing processes. 
The transition to electric mobility is accelerating, and, thus it is important to be able to anticipate 
and adapt future development of the electric vehicle-charging infrastructure8. Overall, the planning 
of electric vehicle charging infrastructure that will support a successful transition to electric mobility. 
Electric vehicles can play a major role in the transition towards low-carbon energy systems, but the 
related increase in electricity demand inevitably affects the strategic planning of the overall energy 
system as well as the definition of the optimal power generation mix9. In this study Italy and Germany 
are compared to highlight how a similarity in their renewable shares not necessarily leads to similar 
results in CO2 emissions reduction. Different energy scenarios are simulated with the help of planning 
software assuming a progressive increase in renewable energy sources capacity and electric vehicles 
penetration. Results show that, for the German case, the additional electricity required leads to a 
reduction in CO2 emissions only if renewable capacity increases significantly, whereas the Italian 
energy system benefits from transport electrification even at low renewable capacity. With assuming a 
complete electrification of private transportation where electric vehicles charging strategy is regulated 
to enhance renewable integration, CO2 emissions can be reduced by 22% and 39% for Italy and 
Germany respectively. With a remarkable renewable surplus, respectively equal to 15% and 28% of 
the total national production unless large-scale energy storage systems are deployed.

The literature review resumes the main points of the development of the electrified vehicles 
PHEV, BEV or Fuel Cells vehicles. The problem is complex, with a high investment of time, financial 
and human resources. In this context, it is needed to plan the different stages and to give a clear 
strategic vision.

To meet the targets of sustainable development and greenhouse emission reduction of the 
future vehicles fleet, the automotive industry needs to deploy cost-competitive and efficient advanced 
energy conversion systems for the future commercial personal vehicles.

This article proposes a structured method, based on multi-objective mathematical optimization, 
which can consider on a holistic way the objectives and proposes a structured vision on the possible 
decisions. The novelty of this article is to present the optimization method and to discuss possible 
applications and results, considering new technological options for energy conversion and storage 
of the energy. The vehicles are considered related to the electrical grid. The energy grid is larger, 
combining interconnections between the electricity grid and others energy vectors, such as the 
hydrogen and the natural gas.

Methodology
The developed prospective method serves to evaluate different options for the vehicles and 

the recharging technologies related to the density of the recharging installation and the investment 
capacities. The connections with other industrial sectors are as well presented.

The optimization and simulation tool has to fulfill the following requirements:
 Enough flexible to simulate a wide range of conversion technologies with different level of 

detail;
 Integrate a dynamic profile simulation and estimation of the system performances and 

resistance efforts;
 Possibility to include alternative fuels options;
 Define the size of the equipment;
 Include economic models to deduce the cost of the equipment;
 Include environmental life cycle assessment (LCA) based models to deduce the 

environmental impacts;
 Give an operation strategies possibilities.
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The general computational framework of the multi-objective optimization (Figure 2) has already 
been done and described in [2],[3]. The computational platform combines the energy fl ow models 
and process/ design integration techniques to model the interactions between unit operations. The 
energy is exchanged between the unitary processes or design units. In a fi rst time, the energy fl ow 
model calculates the energy transformations in the process/ design unit for a specifi c confi guration 
and operating conditions. The resulting mass and energy fl ows are used to generate the energy 
integration model, with optimization of the heat and power production, by minimizing the total exergy 
and operating cost.

The computational 
platform combines the 
energy fl ow models and 
process/design integration 
techniques to model the 
interactions between unit 
operations. The energy 
is exchanged between 
the unitary processes or 
design units. In a fi rst time, 
the energy fl ow model 
calculates the energy 
transformations in the 
process/design unit for 
a specifi c confi guration and operating conditions. The resulting mass and energy fl ows are used 
to generate the energy integration model, with optimization of the heat and power production, by 
minimizing the total exergy and operating cost.

The thermodynamic states and fl ow rates of the energy-fl ow and energy integration models 
are used in a post- calculation phase to size the equipment, to estimate the cost and to evaluate the 
performance of the process or design confi guration. The performance indicators can be used in the 
frame of multi-objective optimization framework, in which an evolutionary algorithm is implemented. A 
set of decisions variables addressing technology choices and operating conditions of the process or 
design units and utility system can be provided for this.

The environmental model consists in a life cycle inventory of the processes or design units. For 
each thermo-economic confi guration of the system the life cycle impacts are evaluated. The life cycles 
impact can be also used as objective function for the optimization.

The basic methodology has for objective to implement systematically the vehicle LCA model to 
show the environmental life cycle performance and the economic models will be used to estimates the 
cost and the investments. The objectives are confl icting and can be considered in its multi-objective, 
environomic (i.e. energetic, environmental and economic) optimization.

Figure 3 presents the user platform for the described methodology. There are libraries related 
to the technologies, 
different energy 
resources and 
as well energy 
demand profi les. The 
optimization structure 

Fig. 2. General computational framework of the multi-objective 
optimization

Fig. 3. Scenarios 
generator : multi-

objective optimization
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contains the simulation models and the optimizer based on genetic algorithm. As results the tools gives 
information about the sizing and the operation strategy of the technological equipment, distribution 
of the heat for city energy needs, mobility energy strategies for public and private transportation or 
consideration of the logistic strategy for goods, per rail or road.

The time horizon is for 2030 to 2050 and the temporary dynamic profi les can be considered, 
monthly or hourly. The solving algorithms are using mixed-integer nonlinear programming. The 
following characteristics can be noticed:

 1633 decision variables, 200 binaries;
 Parametrised assumptions & constraints;
 Multiple indicators : Cost, CO2, primary Energy , Exergy, Employment, Waste;
 Uncertainties, Monte-Carlo Simulation.

Applications
The methodology is applicable in a large domain of industrial fi elds. Figure 4 summarizes them 

into 3 horizontal categories named Energy effi ciency, Process system design and Energy system 
design. The transportation category stands vertically to the three ones and implements elements on 
a matrix structure.

Fig. 4. Applications for the scenario generation method

The energy effi ciency category considers effi cient systems through energy recovery. The most 
famous transformation is the heat recovery into electricity. As technology asset in the vehicles, this 
heat recovery is adapted for internal combustion engines (ICE) vehicles and hybrid electric vehicles 
(HEV), where the main converter is still an internal combustion engine or a fuel cell and the waste 
heat can be captured and converted into electricity to charge directly the high voltage battery of those 
electrifi ed vehicles. As most common technology for heat recovery is used the external thermodynamic 
cycle, the Rankine cycle. According to the temperature level of the heat sources (low grade or high 
grade heat) the working fl uid choice is important. One distinguishes organic Rankine cycle for low 
temperature heat sources and steam Rankine cycle for the high grade heat sources. The energy 
effi ciency category is convenient to be applied to large-scale energy systems and proposes some 
grids fl exibility services.

The Process system design is used in the fuels production. Its genesis comes from the 
conventional fossils fuels process optimization but it is used for the production of new generations of 
fuels: bio fuels and synthetic fuels. This category includes the fuel cell based systems, the bio- fuels 
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production in bio-refi neries, CO2 capture processes, its use, and the long-term electricity storage. This 
category is important for the energy vectors used in the transportation sector and the consideration of 
their environmental and economic impacts. The fuels are important for the use phase of the vehicles, 
where they form the well-to-wheels environmental impact and the operating cost and maintenance of 
the vehicles.

The third category Energy system design considers the systems connection in a global system. 
The energy grids interconnections are done here. The electrifi ed vehicles can be considered as part 
of the electric grid and the smart grid can choose the energy to be stored in the vehicles batteries, 
coming from renewables.

The technology for the on board storage (the high voltage batteries) and the conversion 
technology (the electric machines) are considered currently with suffi cient technological maturity 
to be proposed to the automotive market (Figure 5). The quantity of energy stored into the main 
on board stocker, the high voltage battery depends on the energy density and the size of the high 
voltage battery. The main drawback of the electric vehicles are the lower range in comparison of the 
conventional vehicles. The storage capacity of the Li-Ion battery is much lower the energy storage 
capacity of the fuel tank. Even the rapid progress of the electrochemistry of the battery cannot allow 
to reach the same energy storage performances as for the fossil fuels, stored in the vehicle fuel 
tank. The electrifi ed vehicles are related to the grid and for their affordable development, safe and 
adapted charging infrastructure has to be deployed. The electrifi ed vehicles have to be considered 
as part of the electric grid (Figure 5). They are recharged several times per day or per journey. One 
can defi ne the intrinsic range of the electric vehicle related to the onboard energy storage capacity 
and the external range that depends on the number of recharges per day, where the total range of 
the vehicle increases. Other side of the problem is the availability and the recharging infrastructure. 
To limit the investment cost, the recharging infrastructure has to be fully used. In this case it is 
needed to plan and to relate the available charging stations with the vehicles. An optimization is 
needed between the energy distribution and the information fl ow in real time. This can be insured by 
the connectivity of the vehicles. The vehicles are connected to the electric grid, to the infrastructure 
and between them, as well.

Other point 
is the electricity mix 
production. To get a real 
environmental benefi t of 
the electrifi cation of the 
automotive sector, the 
electricity charged and 
used for transportation 
has to be clean. This 
suppose an increase of 
the part of renewable 
energy in the electricity 
production. The increase 
of renewable energy 
induces of instabilities of the electric grid. The high voltage batteries of the electrifi ed vehicles can act 
as storage tanks for renewables and so stabilize the grid by the intermittent production of renewable 
energies.

The hydrogen is fully related to the renewable energy production. A parallel energy grid of hydrogen 
could be used to store the intermittent excess of renewable energies. The hydrogen is produced from 
water electrolysis by using electricity from renewable sources. Natural gas grid can be as well added 

Fig. 5. Energy system and holistic design method
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to the hydrogen grid. The 
hydrogen is distributed 
for mobility needs but 
can as well be used in a 
reaction in combination 
with CO2 to produce the 
so called syngas (CH4). 
The synthetic methane 
CH4 is afterwards 
injected to the natural gas 
distribution grid. On that 
way, the energy grids are 
interconnected to a large 
scale.

The energy resources and metal resources are scarcible. A global optimization of the energy 
and the material demand is needed. The circular economy describes the usage, the recycling and the 
recirculation of the materials. The 
main question that the automotive 
sector has to solve is to develop 
adapted clean technologies and to 
propose sustainable products and 
sustainable services for mobility. The 
sector focuses on the development 
of multiple technologies, convenient 
for the different local markets 
and regulations. There is the 
need to plan and to develop key 
technologies and key activities for 
the future.

Conclusion
To meet the targets of 

sustainable development and 
greenhouse emission reduction 
of the future vehicles fl eet, the 
automotive industry needs to deploy cost-competitive and effi cient advanced energy conversion 
systems for the future commercial personal vehicles. The design of such effi cient energy systems for 
vehicles is complex and presents a challenge for the engineers. This task requires the development 
of design tools taking into account energetic, economic and environmental aspects simultaneously. 
The target for the automotive engineers is to assess the potential of the different technology options 
for vehicle energy systems and to propose to the decision makers the solutions presenting interest for 
future research and development. The main interest is to include this systematic approach in the early 
design stage of the vehicles development process and thus to optimize the fi nancial efforts in terms 
of R&D and industrial investment.

The future technologies for sustainable mobility are the electrifi ed vehicles (electric and hybrid 
electric vehicles) and fuel cell propulsion vehicles, using hydrogen. The electricity used for mobility 
needs has to be green from renewables. Hydrogen is as well used as energy storage for renewable 

Fig. 6. Production and distribution of clean hydrogen

Fig. 7. Syngas production and application as energy source for 
vehicle propulsion
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intermittent energies. The methanation permits to link the natural gas grid and the hydrogen grid. The 
enlarged energy grids are the stockers for the sustainable mobility. The electric machines and the fuel 
cell are the converters on vehicle onboard to move the vehicles on a sustainable way.
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Ефективното прилагане на модели в практиката зависи от адекватността, пълнотата и непро-
тиворечивостта на техните алгоритми. Проверката за адекватност, пълнота и непротиворе-

чивост на разработения модел за определяне на критичната информационна инфраструктура 
е важен етап от подготовката за внедряването му1. Моделът се състои в последователното 
определяне на критичната инфраструктура (КИ) и критичната информационна инфраструктура 
(КИИ).

Критичната инфраструктура се определя като се изпълняват следните пет основни по-
следователни стъпки2:

1. Определяне на критичните задачи.
2. Създаване на пълен списък на инфраструктурните обекти.
3. Определяне на критичните инфраструктурни обекти.
4. Определяне на инфраструктурни обекти, поддържащи критични инфраструктурни 

обекти. 
5. Създаване на:

 Компетентен списък на критичните инфраструктурни обекти;
 Референтни таблици „Ключови задачи към критични инфраструктурни обекти“, „Кри-

тични инфраструктурни обекти към инфраструктурните обекти“;
 Карта на критични инфраструктурни обекти.

Определянето на КИИ става в резултат на изпълнението на четири основни последова-
телни стъпки:

1. Определяне на критичните инфраструктурни обекти, които са информационни.
2. Определяне на информационните обекти, поддържащи критичните инфраструктурни 

обекти.

ПР ВЕР А А А Е ВА Н С , ПЪЛН А  
И НЕПР ИВ РЕ ИВ С  НА ЕЛ А ПРЕ ЕЛ НЕ  
НА РИ И НА А ИН Р А И ННA ИН РАС Р РА 

Резюме: Разработен е модел за определяне на критичната информационна 
инфраструктура. За да може модела да изпълнява предназначението си е проверен 
за адекватност, пълнота и непротиворечивост. Използвана е методика за формално 
описание на взаимодействията, която се изразява в последователното изпълнение на 
няколко стъпки.

Ключови думи: критична инфраструктура, критична информационна 
инфраструктура, защита.
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Abstract: A model has been developed for defining the critical information infrastructure. For the 
model to fulfill its purpose, it is checked for adequacy, completeness and consistency. A methodology 
is used to formally describe the interactions, which is the consistent implementation of several steps.

Key words: critical infrastructure, critical information infrastructure, critical infrastructure, 
protection.
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3. Проверка на информационните обекти за критичност.
4. Създаване на:

 Компетентен списък на критичните информационни инфраструктурни обекти;
 Карта на критични информационни инфраструктурни обекти.

За описание на КИ и КИИ се използват формални модели.
Алгоритъмът на процеса при определяне на критичната информационна инфраструктура 

се разделя на две групи от подалгоритми, които се изпълняват последователно:
– Подалгоритми за определяне на КИ.
– Подалгоритми за определяне на КИИ.
На фигура 1 и фигура 2 е представена блок схема на модела за определяне на критична 

информационна инфраструктура. Тъй като се изпълняват два последователни относително са-
мостоятелни процеса, алгоритъмът е разделен на два подалгоритъма.

1. Проверка на модела (алгоритъма) за определяне на критичната информационна 
инфраструктура за адекватност, пълнота и непротиворечивост

За проверка на модела за определяне на КИИ за адекватност, пълнота и непротиворечи-
вост се използва методика за формално описание на взаимодействията3, която се изразява в 
последователното изпълнение на следните стъпки:

 Създаване на Е-мрежов модел на алгоритъма – проверка за адекватност;
 Създаване на граф-схема на алгоритъма на работа – преход от Е-мрежовия модел 

към матрична схема;
 Създаване на матрична схема - проверка на условията за пълнота и непротиворечи-

вост.
Изборът на тази методика се обуславя от предимствата, които предлагат използваните 

от нея инструменти за формално описание и анализ на процесите, а именно:
 Използването на E-мрежи4 за моделиране на системи и процеси е целесъобразно и 

се определя от наличие на време за преход, детайлизация на описателите на ядрата, структу-
риране на елементарните преходи и наличие на макропозиции и макропреходи;

 Използването на граф-схеми5 за описание на алгоритмите дава редица предимства, 
като по-добра читабелност, простота при програмната реализация, верификация на съответ-
ствието между алгоритъма и реализацията му, бърз и естествен преход към описание с матрич-
на схема на алгоритъма (МСА) с цел доказателство за непротиворечивост и пълнота.

 Предимствата на логическите и матричните схеми на алгоритмите6 при описанието 
и анализа на програмните системи се изразяват в структурното представяне на алгоритъма 
на взаимодействие, простота при програмната реализация, възможност за доказателство за 
пълнота и непротиворечивост.

1.1. Е–мрежов модел на процеса за определяне на критичната 
информационна инфраструктура

Проверката за адекватност на предложения модел (алгоритъм) за определяне на КИИ се 
осъществява, като се създаде E–мрежов модел и се провери достижимостта на състоянията и 
управлението на преходите му. E–мрежовият модел обхваща двата подалгоритъма и проверя-
ва процеса в цялост.

Дефиниция 1: Е–мрежов модел на процеса за определяне на критичната информационна 
инфраструктура е Е–мрежа E(Bp, B, Br, D, F, H, M0), 

където:
Bp = {bp1} – множество на началните стойности;
bp1 – Списък на секторите/услугите 
B = {b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, b10, b11, b12, b13, b14, b15, b16, b17, b18, b19, b20, b21, b22, bend} – 
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 Фиг. 1. Блок схема на модела за определяне на  обектите на критична инфраструктура
(подалгоритъм 1)
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Фи г. 2. Блок схема на модела за определяне на обектите на критична 
информационна инфраструктура (подалгоритъм 2)
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множество на състоянията;
b1 – създаден е  предварителен списък на задачите; 
b2 – определени са задачите;
b3 – определен е профилът на влияние задачите;
b4 – задачите са проверени за критичност;
b5 – създаден е списък на критичните задачи;
b6 – определен е списък на инфраструктурните обекти, осигуряваши критични задачи;
b7 – определен е параметърът за критичност обект (към критична задача);
b8 – определен е обект, подлежащ на допълнителна проверка за критичност; 
b9 – допълнително е определен параметър за критичност на обект;
b10 – определен е критичен обект;
b11 – обектът е добавен в „Компетентен списък на критичните обекти“;
b12 – създаден е списък на инфраструктурните обекти, осигуряващи критичния инфра-

структурен обект;
b13 – определен е инфраструктурен обект, който до момента не е определен като крити-

чен;
b14 – определен е параметър за критичност на обект (към критичен инфраструктурен 

обект);
b15 – създаден е компетентен списък на критичните инфраструктурни обекти;
b16 – определен е видът на критичния инфраструктурен обект като информационен;
b17 – определен е видът на критичния инфраструктурен обект като не информационен;
b18 – определени са програмните приложения, поддържащи критични инфраструктурни 

обекти;
b19 – определени са профилите на влияние на програмните приложения, поддържащи 

критични инфраструктурни обекти;
b20 – определени са критичните програмните приложения;
b21 – определени са критичните информационни платформи (информационните платфор-

ми, обслужващи критичното програмно приложение);
b22 – определени са критичните мрежови среди (мрежовите среди, обслужващи крититич-

ните информационните платформи);
bend – Край (създаден е „Компетентен списък на критичните информационни обекти“)
Br = {br1, br2, br3, br4, br5, br6, br7, br8} – множество на условните състояния (разрешаващи 

позиции):
br1 – oпределя условието на преход d3, както следва:

 1 – профилът на влияние на задачата е по-голям или равен от прага и на критичност;
 0 – профилът на влияние на задачата е по-малък от прага � на критичност.

br2 – oпределя условието на преход d7,  както следва:
 1 – прагът за на критичност на обекта не е 0;
 0 – прагът за на критичност на обекта е 0.

br3 – oпределя условието на преход d7,  както следва:
 1 – прагът за на критичност на обекта не е 0,5;
 0 – прагът за на критичност на обекта е 0,5.

br4 – oпределя условието на преход d10,  както следва:
 1 – инфраструктурният обект до момента не е определен като критичен;
 0 – инфраструктурният обект вече е определен като критичен.

br5 – oпределя условието на преход d12  както следва:
 1 – критиченият инфраструктурен обект е информационен;
 0 – критиченият инфраструктурен обект не е информационен.
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br6 – oпределя условието на преход d15  както следва:
 1 – профилът за критичност по „конфиденциалност“ е по-голям или равен на прага на 

критичност;
 0 – профилът за критичност по „конфиденциалност“ е по-малък от прага на критич-

ност.
br7 – oпределя условието на преход d15,  както следва:

 1 – профилът за критичност по „интегритетт“ е по-голям или равен на прага на критич-
ност;

 0 – профилът за критичност по „интегритет“ е по-малък от прага на критичност.
br8 – oпределя условието на преход d15,  както следва:

 1 – профилът за критичност по „достъпност“ е по-голям или равен на прага на критич-
ност;

 0 – профилът за критичност по „достъпност“ е по-малък от прага на критичност;
D = {d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11, d12, d13, d14, d15, d16, d17, d18, d19, d20} – множество на 

преходите:
d1 – декомпозиция на секторите/услугите в задачи;
d2 – проверка за дублиране и подчиненост;
d3 – определяне на профилите на влияние на задачите;
d4 – проверка на задачата за критичност;
d5 – създаване на списък „Критични задачи“;
d6 – определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи критични задачи;
d7 – определяне на параметъра за критичност на обектите; 
d8 – проверка на инфраструктурния обект за критичност;
d9 – допълнителна оценка на параметъра за критичност;
d10 – създаване на „Компетентен списък на критичните инфраструктурни обекти“;
d11 – определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи работата на критични ин-

фраструктурни обекти;
d12 – проверка за дублиране;
d13– определяне на параметъра за критичност на обектите;
d14 – проверка на вида на критичния инфраструктурен обект;
d15 – определяне на програмните приложения, поддържащи критични инфраструктурни 

обекти;
d16 – определяне на профилите на влияние на програмните приложения;
d17 – проверка на програмното приложение за критичност;
d18 – определяне като крититични информационните платформи, обслужващи критичното 

програмно приложение;
d19 – определяне като критични мрежовите среди, обслужващи крититичните информа-

ционните платформи.
d20 – създаване на „Компетентен списък на критичните информационни обекти“.
F: D→B∞, Bp∞,Br∞ – входна функция

F(d1) = {bp1}, F(d11) = {b11},
F(d2) = {b1}, F(d12) = {b12, br4},
F(d3) = {b2}, F(d13) = { b13},
F(d4) = {b3, br1}, F(d14) = {b15, br5},
F(d5) = {b4}, F(d15) = { b17},
F(d6) = {b5}, F(d16) = { b18},
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F(d7) = {b6}, F(d17) = {b19, , br6, br7, , br8}

F(d8) = {b7,, b9,, b14,, br2, br3}, F(d18) = { b20},

F(d9) = {b8}, F(d19) = { b21},

F(d10) = {b10}, F(d20) = { b16, b22},

1. H: D→B∞ - изходна функция
H(d1) = {b1}, H(d11) = {b11},
H(d2) = {b2}, H(d12) = {b13, bend},
H(d3) = {b3}, H(d13) = {b14},
H(d4) = {b4, bend}, H(d14) = {b16, b17},
H(d5) = {b5}, H(d15) = {b18},
H(d6) = {b6}, H(d16) = {b19},
H(d7) = {b7}, H(d17) = {b20, bend},
H(d8) = {b8, b10, bend}, H(d18) = {b21},
H(d9) = {b9}, H(d19) = {b22},
H(d10) = {b11, b15}, H(d20) = {bend},

Начално състояние на ядрата
M0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) т.е. има едно ядро само в 

позиция bp1.
Ядрото в позиция bp1 възниква, когато се получи задача за изготвяне на Компетентен 

списък на критичните информационни инфраструктурни обекти и Карта на критичната инфор-
мационна инфраструктура.

Движението на ядрата през преходите и промяната на описателите им са показани в 
Таблица 1.

Таблица 1
Движение на ядрата през преходите и промяна на описателите на модела

Преход Наименование на прехода Движение на 
ядрата

d1 декомпозиция на секторите/услугите в задачи 1,0 – 0,1

d2 проверка  за дублиране и подчиненост 1,0 – 0,1
d3 определяне на профилите на влияние на задачите 1,0 – 0,1

d4 проверка на задачата за критичност
1,1,0,0 – 0,0,1,0

1,0,0,0 – 0,0,0,1
d5 създаване на списък „Критични задачи“ 1,0 – 0,1

d6 определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи критични задачи 1,0 – 0,1
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Преход Наименование на прехода Движение на 
ядрата

d7 определяне на параметъра за критичност на обектите 1,0 – 0,1

d8 проверка на инфраструктурния обект за критичност

1,0,0,0,0,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,0,0,1

0,1,0,0,0,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,0,0,1

0,0,1,0,0,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,0,0,1

1,0,0,1,0,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,1,0,0

0,1,0,1,0,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,1,0,0

0,0,1,1,0,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,1,0,0

1,0,0,1,1,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,0,1,0

0,1,0,1,1,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,0,1,0

0,0,1,1,1,0,0,0 – 
0,0,0,0,0,0,1,0

d9 допълнителна оценка на параметъра за критичност 1,0 – 0,1

d10 създаване на „Компетентен списък на критичните обекти“ 1,0,0 – 0,1,1

d11
определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи работата на 
критични инфраструктурни обекти 1,0 – 0,1

d12 проверка за дублиране
1,1,0,0 – 0,0,1,0

1,0,0,0 – 0,0,0,1
d13 определяне на параметъра за критичност на обектите 1,0 – 0,1

d14 проверка на вида на критичния инфраструктурен обект
1,1,0,0 – 0,0,1,0

1,0,0,0 – 0,0,0,1

d15
определяне на програмните приложения, поддържащи критични 
инфраструктурни обекти 1,0 – 0,1

d16 определяне на профилите на влияние на програмните приложения 1,0 – 0,1
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Преход Наименование на прехода Движение на 
ядрата

d17 проверка на програмното приложение за критичност

1,0,0,0,0,0 - 
0,0,0,0,0,1

1,0,0,1,0,0 - 
0,0,0,0,1,0

1,0,1,0,0,0 - 
0,0,0,0,1,0

1,0,1,1,0,0 - 
0,0,0,0,1,0

1,1,0,1,0,0 - 
0,0,0,0,1,0

1,1,1,0,0,0 - 
0,0,0,0,1,0

1,1,1,1,0,0 - 
0,0,0,0,1,0

d18
определяне като критични информационните платформи, обслужващи 
критичното програмно приложение 1,0 – 0,1

d19
определяне като критични мрежовите среди, обслужващи критичните 
информационните платформи 1,0 – 0,1

d20
създаване на „Компетентен списък на критичните информационни 
обекти“

1,0,0 – 0,0,1

0,1,0 – 0,0,1

Връзката между входните F и изходните H функции на Е–мрежовия модел е показана е 
на фигура 3.

Предложеният модел за определяне на КИИ е адекватен защото при анализ на E–мрежо-
вия му модел7 всички преходи са управляеми и при това управление всички състояния са дос-
тижими (Таблица 1)8.

1.2. Граф-схема на процеса за определяне 
на критичната информационна инфраструктура.

За създаване на граф-схема на алгоритима 
за всеки преход от множеството на преходите от 
Е-мрежовия модел (Дефиниция 1) се въвежда прими-
тив:

d1 – декомпозиция на секторите/услугите в за-
дачи – Dec;

d2 – проверка за дублиране и подчиненост – 
TaskDubCheck;

d3 – определяне на профилите на влияние на 
задачите – TaskProf;

d4 – проверка на задачата за критичност – 
CritTask;

d5 – създаване на списък „Критични задачи“ – 

 Фиг. 3. Е-мрежов модел на на процеса 
за определяне на критичната инфор-

мационна инфраструктура
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CritTaskList;
d6 – определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи критични задачи – InfrObject-

CritTask;
d7 – определяне на параметъра за критичност на инфраструктурните обекти – 

InfrObjectParam;
d8 – проверка на инфраструктурния обект за критичност – CritInfrObjectChek 1, 

CritInfrObjectChek 2 (проверката се извършва последователно на два етапа по две стойности 
на параметъра);

d9 – допълнителна оценка на параметъра за критичност – InfrObjectParamAdd;
d10 – създаване на „Компетентен списък на критичните обекти“ – CritInfrObjectList;
d11 – определяне на инфраструктурните обекти, осигуряващи работата на критични ин-

фраструктурни обекти – InfrObject-CritInfrObject;
d12 – проверка за дублиране – InfrObjectDubCheck;
d13 – определяне на параметъра за критичност на обектите – InfrObjectCritParam;
d14 – проверка на вида на критичния инфраструктурен обект – CritInfrObjectTipe;
d15 – определяне на програмните приложения, поддържащи критични инфраструктурни 

обекти – App-CritInfrObject;
d16 – определяне на профилите на влияние на програмните приложения – AppImpactProf;
d17 – проверка на програмното приложение за критичност – AppCritChek;
d18 – определяне като критични информационните платформи, обслужващи критичното 

програмно приложение – CritInfPlatform;
d19 – определяне като критични мрежовите среди, обслужващи крититичните информа-

ционните платформи – CritNet.
d20 – създаване на „Компетентен списък на критичните информационни обекти“ – 

CritInformObjectList.
Граф-схемите на процеса за определяне на критичната информационна инфраструктура 

са показана на фигура 4. За всеки подалгоритъм е създадена отделна граф – схема. 

1.3. Проверка за пълнота и непротиворечивост на алгоритъма на процеса за определяне 
на критичната информационна инфраструктура

Твърдение: Алгоритъмът на процеса за определяне на критичната информационна ин-
фраструктура е пълен и непротиворечив.

Доказателство: За проверка на пълнотата и непротиворечивостта на алгоритъма се по-
строяват матрични схеми на подалгоритмите, посочени в таблици 5 и 6.

Логически условия:
p1 – проверка на задачата за критичност (p1 – задачата е критична, p 1 – задачата не е 

критична).
p2 – проверка на инфраструктурния обект за критичност по първа стойност на параметъра 

(p2 – обекта е критичен, p 2 – обекта не е критичен).
p3 – проверка на инфраструктурния обект за критичност по втора стойност на параметъра 

(p3 – обекта е критичен, p 3 – обекта не е критичен).
p4 – проверка за дублиране (p4 – обекта вече е определен като критичен, p 4– обекта не 

е определен като критичен).
p5 – проверка на вида на критичния инфраструктурен обект (p5 – обекта е информацио-

нен, p 5 – обекта не е информационен).
p6 – проверка на програмното приложение за критичност (p6 – програмното приложение е 

критично, p 6 – програмното приложение не е критично).
Съответствието между примитивите и операторите на матричната схема на алгоритъма е 

посочено в Таблица 2, а матричната схема на алгоритъма е разписана в Таблица 3 и Таблица 4.
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Ф иг. 4. Граф-схеми на процеса за определяне на критичната информационна инфраструктура
(подалгоритъм 1 и 2)

Таблица   2

Съответствие между примитивите и операторите на  матричната схема на алгоритъма

Примитиви Оператори
Dec A0

TaskDubCheck A1

TaskProf A2

CritTask A3

CritTaskList A4

InfrObject-CritTask A5

InfrObjectParam A6

CritInfrObjectChek 1 A7

CritInfrObjectChek 2 A8

InfrObjectParamAdd A9

CritInfrObjectList A10

InfrObject-CritInfrObject A11
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Примитиви Оператори
InfrObjectDubCheck A12

InfrObjectCritParam A13

CritInfrObjectTipe A14

App-CritInfrObject A15

AppImpactProf A16

AppCritChek A17

CritInfPlatform A18

CritNet A19

CritInformObjectList A20

End Aend

Таблица 3
Матрична схема на подалгоритъм 1

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 Aend

A0 1
A1 1

A2
p1 p 1

A3 1
A4 1
A5 1
A6 1

A7
p2 p 2

A8 p 3
p3

A9 1
A10 1
A11 1

A12 p 4
p4

A13 1

Таблица 4

Матрична схема на подалгоритъм 2

A15 A16 A17 A18 A19 A20 Aend

A14 p 5
p5

A15 1
A16 1



83     ПРО РКА ЗА А К АТНОСТ  П ЛНОТА...

A17
p6 p 6

A18 1
A19 1
A20 1

Aлгоритъмите на действие са пълни, защото дизюнкцията на всички елементи във всеки 
ред е 1, и непротиворечиви, защото конюнкцията на всеки два елемента във всеки ред е 0.

Изводи
1. Предложеният Модел на процеса на определяне критичната информационна инфра-

структура е конструктивен и инвариантен, което го прави подходящ за дефиниране на архитек-
тура на програмно приложение.

2. Алгоритъм на Модела на процеса на определяне критичната информационна инфра-
структура е адекватен, пълен и непротиворечив и това гарантира работоспособността му при 
практическа реализация.
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Дефиниция за социална политика
Терминът „социална политика“ се концептуализира като „използване на политическата 

власт за заместване, допълнение или изменение на действията на икономическата система 
с цел постигане на резултати, които последната не би могла да изпълни сама по себе си“1. 
Реализира се чрез нормативно заложени механизми за решаване на обществено значими 
проблеми, възникнали в следствие на неблагоприятните икономически ефекти на свободния 
пазар върху определени типологични социални групи. Разглежданият контекст на приложение 
на социалната политика дефинира нейната системостабилизираща функция, която се иденти-
фицира като вид „социално инженерство“2, насочено към защита на обществената система от 
дезинтеграция и потенциални конфликти с дълговременни последици; регулация на неравен-
ствата и гаранция на социалния мир и правата на човека.

Социалната политика изпълнява ролята и на своеобразен „социален амортисьор“ за 
отделни индивиди, като им осигурява определено ниво на сигурност спрямо действието на 
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Резюме: В доклада се разглежда нормативно заложената социална политика на 
Министерството на отбраната, насочена към семействата на военнослужещите. 
Представени са резултати от емпирично изследване на нагласите на военнослужещите 
към практическата реализация на определени нормативни постановки в тази област. 
Резултатите показват, че осъществяването на социалната политика на ведомството, 
насочена към защита на семейните военнослужещи от определени социални рискове 
и предоставянето на привилегии е проблематично и провокира негативно изострени 
емоционални преживявания в субектите, които е предназначена да подпомага. Извежда 
се извода за необходимостта от промяна на фокуса на социалната политика на 
Министерството на отбраната в посока към проблемите на военнослужещите в активна 
професионална възраст, включително и адресиране на затрудненията, свързани с техните 
семейства.

Ключови думи: социална политика на МО, семейства на военнослужещи, проблеми на 
военнослужещи.
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възникнали лични, житейски или професионални рискове, които е невъзможно да бъдат неу-
трализирани единствено чрез индивидуални усилия. В разглеждания аспект предоставяната 
социална защита създава възможности за достойно съществуване на всеки субект, чийто уста-
новен начин на живот е застрашен от обстоятелства, неподлежащи на индивидуален контрол. 

Социалната политика е проектирана да предлага допълнителни правно регламентирани 
опции за предоставяне на блага и услуги, извън нормативната рамка, изискваща наличие на 
социален риск или ситуация. С тази си функция, тя стимулира определени социални слоеве, 
групи или индивиди чрез бонуси или привилегии. Така, социалната политика се издига до ниво-
то на фактор, пряко влияещ върху личното развитие и благополучие, и косвено върху общест-
вения просперитет и промяна.

Социална политика, насочена към семействата
Семейството се разглежда като сплотен съюз, в условията на който се формира най-важ- 

ният социален капитал на нацията – етичната идентификация и личността на бъдещите поко-
ления. В разисквания ракурс политиките за подкрепа на семействата могат да се интерпрети-
рат като важна инвестиция в тази сфера.

Най-общо семейната социална политика се дефинира като „съвкупност от принципи, ин-
ституции и мерки за комплексна защита и стимулиране на семейството и неговите членове, 
за да може то да изпълнява успешно своите функции“3. Семейството се превръща в обект 
на социалнополитическо регулиране между двете световни войни като целта е да се поощри 
намаления след Първата световна война естествен прираст на населението. След Втората 
световна война системата за семейни и детски надбавки получава бързо разпространение в 
Западния свят4.

Правото на семейството за подходяща социална, правна и икономическа защита от об-
ществото и от държавата са признати в Хартата на основните права на Европейския съюз 
(ХОП)5, в ревизираната Европейска социална харта (ЕСХ)6 и е определено като една от Целите 
на устойчивото развитие в Стратегия „Европа 2020“7. 

Например, член 16 от ЕСХ, третиращ правото на семейството на социална, правна и иконо-
мическа закрила, постановява: „С цел да се осигурят условията, необходими за всестранното 
развитие на семейството, което е основна клетка на обществото, договарящите страни се 
задължават да съдействат за икономическата, правната и социалната закрила на семейния 
живот със средства като социални и семейни помощи, данъчни облекчения, предоставяне на 
семейно жилище, помощ за новобрачните семейства и други подходящи мерки“.

В последните си проекти Европейската комисия поставя социалните приоритети в осно-
вата на своите политики за реконструиране бъдещето на Европа. Теоретичната концептуална 
рамка, залегнала в основата на нейните действия е обозначена като „Стълб на социалните 
права“, който се състои от двадесет принципа и права. Тяхната функция е да дефинират раз-
нообразието от предизвикателства пред държавите членки и необходимостта от реформи в 
начертаните насоки, като се имат предвид отправните точки и достъпните средства. Осъщест-
вяването на директивата се подкрепя от новия социален набор от показатели, които засягат 
много области от политиката, включително ефективността на националните системи за соци-
ална закрила на семействата. Основният акцент в тази сфера е свързан с въвеждането на нови 
правила за постигане на по-добър баланс между работа и личен живот, който ще подпомогне 
работещите родители* по-успешно да съчетават своя семеен живот и кариера въз основа на 
равни възможности за мъже и жени8. Нововъведенията, които планира новата директива по 
отношение на семействата в сравнение с текущото законодателство на Европейския съюз са 

* Освен родителите се дават права и на гледачите – отпуск за гледачи – всички работници ще имат право на 5 
работни дни отпуск за гледачи на година.
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представени в таблица 1.
Таблица 1

Планирани нововъведения на ЕС в бъдещата директива по отношение на семействата  
в сравнение с текущото законодателство в тази сфера

ТЕКУЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ВЛИЯНИЕ НА НОВАТА ДИРЕКТИВА

Отпуск по 
бащинство 

Без минимални стандарти 
за отпуск по бащинство на 
равнище на ЕС

Работещите бащи ще могат да взимат поне 10 дни 
отпуск по бащинство около раждането на детето. 
Отпускът по бащинство ще изплаща обезщетение, 
не по-малко от това за отпуска по болест

Родителски 
отпуск

Поне 4 месеца на родител, като 
един от тях е без възможност 
за прехвърляне между 
родителите.

Без минимални правила за 
надбавки/плащане

Поне по 4 месеца на родител, като два от тях са 
без възможност за прехвърляне между родителите. 
Родителите могат да заявят гъвкаво използване 
на отпуск (пълно работно време, непълно работно 
време или на части).
За двата месеца без възможност за прехвърляне на 
родителски отпуски ще се изплаща обезщетение, в 
размер на определения от държавата членка

Гъвкаво 
работно 
време

Право да заявят намалено или 
гъвкаво работно време след 
връщане от родителски отпуски. 
Право да заявят непълно 
работно време за всички 
служители

Всички работещи родители на деца до поне 8 
години и всички гледачи ще имат правото да заявят 
следните опции за гъвкаво работно време:
1. намалено работно време;
2. гъвкаво работно време;
3. гъвкавост на работното място

Таблицата показва, че акцентите на планираните промени в бъдещите политики на Ев-
ропейската комисия са въвеждане на минимални показатели за различните видове отпуск и 
възможности за гъвкаво работно време за семействата с деца до 8 години. Основната цел е 
да се отговори на съвременните предизвикателства, които затрудняват постигането на баланс 
между професионалните и семейните изисквания.

В ежегодния „Отчет за изпълнението на плана за действие за периода 2017 – 2018 г. за 
изпълнение на националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социал-
ното включване 2020“9 на Р България се подчертават постиженията в областта на политиката на 
социалните услуги (предоставяне на повече социални услуги в общността и в домашна среда), 
прилагане на нови форми и модели на дългосрочна грижа и реализиране на процеса на деинсти-
туционализация на грижата за децата, възрастните хора и хората с увреждания, включително 
предлагане на интегрирани междусекторни услуги с превантивни функции, целящи да заместят 
съществуващите институции. Отчитат се въведени промени в Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2018 г., в Закона за семейни помощи за деца от 01.01.2018 г., с които 
се увеличават финансовите помощи за повече семейства с деца, въвежда се нов вид месечна 
помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител и се увеличават размерите 
на месечните семейни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование. В 
Отчета, обаче, не се разглежда въпросът за повсеместното въвеждане на гъвкаво работно време 
за родителите с деца на възраст до 8 г., нито за новите минимални стандарти на отпуск.

Социална политика на Министерството на отбраната,  
насочена към семействата на военнослужещите

В основната си част, социалната политика на Министерството на отбраната е адресирана 
в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (последната версия влязла 
в сила на 28.05.2019 г.)10. В сравнение с предходните версии на закона, където тя е предста-
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вена като самостоятелен раздел, в последните редакции на ЗОВС този раздел не съществува 
като обособен. Отделните членове, отнасящи се до социалните активности на Министерството 
на отбраната са имплицитно вмъкнати в другите раздели на закона.

Основните дейности на Министерството на отбраната, които са застъпени в неговата 
политика за социално подпомагане на военнослужещите, и пряко или косвено на техните се-
мейства, могат да се групират в няколко съдържателни категории.

При преместване на служба в друго населено място
 Военнослужещите имат право да ползват платен отпуск в размер 7 календарни дни 

(чл. 201, ал. 1, т. 2); 
 На военнослужещия и на всеки член от семейството му се изплаща еднократно обез-

щетение при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната (чл. 229, ал. 1); 
 Транспортните разходи за преместването са за сметка на Министерството на отбра-

ната (чл. 229, ал. 2); 
 На съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при пре-

местването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните 
си правоотношения се изплаща обезщетение в размер, определен ежегодно със закона за дър-
жавния бюджет на Република България (чл. 230, ал. 1).

Военнослужещи, участващи в международни операции и мисии
 Военнослужещият и членовете на неговото семейство имат право на 7-дневна без-

платна почивка в почивните бази на МО или на 7-дневно безплатно възстановяване в болници-
те за продължително лечение и рехабилитация във ВМА. За времето на почивката и възстано-
вяването на военнослужещия се разрешава допълнителен платен отпуск, а на съпругата (съ-
пруга) работодателят или органът по назначаването разрешава ползването на платен отпуск 
(чл. 202, ал. 1);

 Безработните съпруги (съпрузи) имат право на обезщетение в размер, определен 
ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за периода на операцията 
или мисията (чл. 231, ал. 1);

 Децата до 26-годишна възраст на тези военнослужещи, които учат в основни и средни 
училища, в редовна форма на обучение във висшите училища в страната и в чужбина имат пра-
во на стипендия за периода на операцията или мисията. Размерът на стипендията се определя 
с акт на министъра на отбраната (чл. 231, ал. 1).

Загинал военнослужещ при или по повод изпълнение на служебните задължения
 Децата и преживелият техен родител имат правата по чл. 226 г (да ползват лечебните 

заведения, военните клубове, почивната и спортната база към министерството при условия и 
по ред, определени с акт на министъра на отбраната) (чл. 226 и, ал. 1);

 За времето на обучението на децата (на починал военнослужещ) в основни, средни 
училища и в редовна форма на обучение във висшите училища в страната до навършване на 
26-годишна възраст Министерството на отбраната им осигурява стипендия при условия, по ред 
и в размер, определени с акт на министъра на отбраната (чл. 226 и, ал. 1);

 Разноските по погребението са за сметка на Министерството на отбраната. Със съ-
гласието на близките на военнослужещия се отдават военни почести (чл. 226 к);

 Преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите имат право на безплатна меди-
цинска и психологична помощ по ред, определен с акт на министъра на отбраната (чл. 226 л);

 Наследниците имат право на: еднократно парично обезщетение в размер на толкова 
брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има починалия военнослужещ, но 
не повече от 20 (чл. 227, ал. 1 – 8);
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 Съпругата (съпругът), децата и родителите имат право на еднократно парично обез-
щетение в размер 12 брутни месечни възнаграждения на всеки правоимащ. Обезщетенията по 
ал. 1 и 2 не се облагат с данъци (чл. 233, ал. 2).

Сключване на брак, бременност, раждане, отглеждане на деца
Военнослужещите имат право на платен отпуск в размер 7 календарни дни при следните 

обстоятелства:
 Сключване на брак (чл. 201, ал. 1, т. 1);
 Раждане или осиновяване на дете (чл. 201, ал. 1, т. 2);
 Тежко заболяване или смърт на съпруга (съпруг), дете, родител или други роднини по 

права линия, брат, сестра и родител на другия съпруг (чл. 201, ал. 1, т. 3);
 Семейството му е пострадало от бедствие, авария или друго извънредно обстоятел-

ство (чл. 201, ал. 1, т. 4).
Военнослужещите имат право на неплатен отпуск до 30 работни дни в една година при 

важни лични или семейни нужди. Разрешава се от съответния командир или началник и ако 
интересите на службата позволяват това (чл. 205, ал. 1).

Военнослужещите жени имат право на отпуск в размерите и при условията на Кодекса на 
труда (КТ) при бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, 
за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца (чл. 203, ал.1).

Военнослужещите мъже имат право на отпуск в размерите и при условията на Кодекса 
на труда при:

 Отглеждане на дете (чл. 164 от КТ) (чл. 203, ал. 2);
 Гледане на болно дете при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами 

се грижат за отглеждане на детето (чл. 162, ал. 1 от КТ) (чл. 203, ал. 2);
 Отглеждане на дете до 8-годишна възраст (чл. 167 а от КТ) (чл. 203, ал. 2).

Привилегии и бонуси
 Пътуването на военнослужещите и техните семейства при отиване и връщане от пла-

тен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината е за сметка на Министер-
ството на отбраната. Условията, редът за изплащането на средствата и конкретният им размер 
се определят с акт на министъра на отбраната (чл. 226).

 Военнослужещите от Министерството на отбраната, от структурите на пряко под-
чинение на министъра на отбраната и от Българската армия, както и членовете на техните 
семейства ползват лечебните заведения, военните клубове, почивната и спортната база към 
министерството при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната. (чл. 226 г).

 Пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите и ветера-
ните от войните, както и членовете на техните семейства ползват лечебните заведения, почив-
ната и спортната база и военните клубове към Министерството на отбраната при условия и по 
ред, определени с акт на министъра на отбраната. (чл. 226ж, ал. 1).

 Пенсионираните военнослужещи, военноинвалидите, военнопострадалите, ветера-
ните от войните и придружаващите ги съпрузи могат да ползват домовете за пенсионирани 
военнослужещи, а ветераните от войните и военноинвалидите и придружаващите ги съпрузи – 
домовете за ветерани и военноинвалиди, при условия и по ред, определени с акт на министъра 
на отбраната (чл. 226 ж, ал. 4).

Анализ на аспектите на социалната политика на Министерството на отбраната, пряко 
или косвено адресираща проблемите на семействата на военнослужещите

Представените нормативни постановки в Закона за отбраната и въоръжените сили на Ре-
публика България показват, че правно регламентираните аспекти на социалната политика на 
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Министерството на отбраната, пряко или косвено адресираща проблемите на семействата на 
военнослужещите, в най-висока степен покриват основните рискове и негативни съпътстващи во-
енната професия обстоятелства. В закона се акцентира върху грижата за семействата при смърт 
на военнослужещ по време или по повод на изпълнение на служебните задължения, компенса-
ции на семействата при преместване в друго населено място и компенсации за семействата при 
участие на военнослужещия в международни операции и мисии. В посочените случаи социалната 
политика на Министерството на отбраната действително играе ролята на „социален амортисьор“ 
за семействата като облекчава в известна степен трудностите, които те преживяват във връзка 
с разгледаните стресиращи или неблагоприятни събития и периоди. Степента, в която числово-
то изражение на получените компенсации е удовлетворително за възползващите се от тях не е 
емпирично изследван аспект. Същественото е, че основните области на най-честите трудности, 
с които семействата на военнослужещите се срещат, са нормативно покрити от закона, като осо-
бено внимание е отделено на компенсациите (предимно под формата на стипендии) за децата, 
преживяващи различни негативни обстоятелства, свързани с военната служба на родителя. 

Основните декларирани права на военнослужещите в областта „Сключване на брак, бре-
менност, раждане, отглеждане на деца“ са формулирани на базата на Кодекса на труда, като 
добавъчните привилегии, дефинирани в ЗОВС са скромни и се изчерпват основно с правото 
на 7-дневен платен отпуск по повод на важни събития, свързани с брачния календар или при 
наличие на негативни инциденти. В ЗОВС не са включени никакви съществени привилегии или 
бонуси, които да облагодетелстват военнослужещите при сключване на брак или които да сти-
мулират повишаването на раждаемостта на семействата.

Правата на военнослужещите и техните семейства да ползват привилегии или бонуси в 
чиста форма са повече от „непретенциозни“. Те се описват от два члена в нормативния акт –  
Министерството на отбраната изплаща средствата за пътуване при отиване и връщане от пла-
тен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината; военнослужещите и тех-
ните семейства имат право да ползват лечебните заведения, военните клубове, почивната и 
спортната база към министерството при определени от социалната програма преференции. На 
фона на социалните програми, с които разполагат други армии11,12, дефинираните привилегии и 
бонуси в ЗОВС изглеждат не само недостатъчни като средство за стимулиране на военнослу-
жещите и техните семейства, но и крайно оскъдни.

Нагласи на военнослужещите към социалната политика  
на Министерството на отбраната, пряко или косвено адресираща проблемите  

на семействата на военнослужещите
Нагласите на военнослужещите към социалната политика на Министерството на отбра-

ната са установени посредством отворени въпроси във формат на фокус групи в процеса на 
провеждането на последните две представителни изследвания на организационния климат 
във формированията и структурите на въоръжените сили на Република България (201513 и 
2017 г.14). В настоящия доклад ще бъдат представени единствено коментарите, които зася-
гат същностни аспекти на социалната политика на Министерството на обраната, насочени към 
семействата на военнослужещите, по начина, по който са изразени в колоритния разговорен 
стил. Преди да бъдат анализирани изказванията, групирани по тематични области чрез метода 
на контент-анализа15 е необходимо да се отбележи, че всички те са направени в негативен 
емоционален контекст, който се дефинира от усещането за липсата на социална политика в 
ресора – „Какво е това социална политика?“; „Неразпознаваема“; „Няма такава политика“; 
„Няма социална политика в армията, по-скоро е антисоциална“; „След министър Цонев нищо 
не е правено, дори нещата стават по-зле“; „В Министерството на отбраната социалната 
политика е феодален проект. Такова е отношението и към войниците, които са крепостни 
селяни. Има ли социална политика за едни крепостни селяни?“
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В процеса на контент-анализа се очерта тенденцията семейството и грижата за него да 
заемат фокуса на мислене, не само когато военнослужещите коментираха социалната поли-
тика на Министерството на отбраната, но и когато обсъждаха всеки аспект от професията си, 
включително и общата политика на ведомството. Всички дискутирани проблеми (заплати, жи-
лища, обучение, кариерно развитие) се пречупваха през призмата на факта, че става въпрос 
именно за семейни военнослужещи, които са отговорни за финансовото обезпечаване на свои-
те семейства:

„Наборните войници бяха на 18 г., а ние сме на 38 – 40 г. със семейства и са необходими 
друг подход и отношение към нас.“

„Войниците бързо напускат, само от август насам са освободени 16 войника, от на-
значените от началото на годината 40. В това число нови младши сержанти – тъкмо ги 
направихме и ги освободихме по тяхно желание. Напускат по финансови причини, защото 
имат семейства, които не могат да издържат. Напускането на войници се очертава като 
голям проблем в бригада „Специални сили“.“

„Четири-членно семейство с 800 лв. не се гледа, ако не се вдигнат заплатите напус-
кам армията и заминавам за чужбина.“

„Толкова е сложно получаването на квартирните пари, че е по-добре да се откажеш. 
135 лв. за 3-членно семейство в София е крайно недостатъчно, при условие, че наемите за 
двустаен апартамент са между 250 и 500 евро.“

„Това не са млади момчета, а семейни хора. За вече семеен военнослужещ е много за 
една година да напусне семейството си и да отиде в Сержантския колеж във В. Търново – 
не искат. В същото време семействата не са обезпечени. Излиза, че за да се развива един 
сержант трябва дълго да отсъства и семейството му остава неосигурено.“

„Изискванията за участие в по-дълги курсове са непосилни за хората, които искат да 
участват. Домакинството се разделя на две. Всеки си плаща всичко, когато отиде на място, 
нищо не е осигурено, не ни дават основата. Какво да яде семейството през това време?“

„Какъв да бъде стимулът на офицерите да кандидатстват за редовно обучение в 
Академията, след като след това могат да бъдат разпределени където и да е. Проблемът 
е семейството. Сериозно и необмислено! Как е обвързано това със социалната политика? 
Не мотивиращо е за бъдещите кандидати.“

Една част от мненията пряко адресират специфичните проблеми при преместване на 
служба в друго населено място. Прави впечатление, че се коментират въпроси, които норма-
тивната база трябва да регулира и смекчи, а тя е безсилна да предложи решение – жилищното 
настаняване, изплащането на квартирни пари и трудностите при намиране на детска градина и 
училище на детето в новото населено място.

„Офицерите могат да се местят навсякъде. Предлагаме предварително да се оси-
гуряват жилища и квартири на новите места за назначение, места в детски градини и 
училища.“

„Картотекирането е един път в годината, ако човек смени гарнизона – той трябва 
да живее на квартира и да не получава квартирни пари. Едва ли не, ти си длъжен да бъдеш 
на квартира, защото, за да те картотекират ти искат настоящ адрес. Дали наредба 22 е 
създадена в услуга на военнослужещите или да ги стресира още повече?!“

„Мен ме настаниха във ведомствено жилище и съм дал 12 хил. лв. да го ремонтирам 
със собствени средства. Никаква мебелировка, вратите изкъртени, оголени жици – в това 
състояние министърът подписа договор с мен за настаняване. Това жилище не се използва-
ше с години и ме принудиха да вляза.“

Независимо, че Министерството на отбраната е изградило детски градини, които могат 
да се ползват от децата на военнослужещите в някои населени места, в коментарите неедно-
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кратно се акцентира върху тяхната недостатъчност и липсата на равни възможности на децата 
при класиране:

„Няма осигурени възможности за детски градини, аналогично е и за училище.“
„Липсва загриженост откъдето и да е за осигуряване на места в детски градини. Все-

ки се спасява сам и както може.“
„Командирът ми съдейства, за да запишат детето ми във военна детска градина.“
„Не се прилага политиката за процент запазени места в детските градини за деца 

на военнослужещи.“
„Аз записах детето си във военна детска градина. Те се обадиха, че е прието едва 

когато детето ми стана в първи клас, като ми дадоха 1 час да помисля дали ще го запиша в 
градината. Междувременно то посещаваше частна детска градина за по 400 лв. на месец.“

Коментарите на двама военнослужещи, участвали в международни мисии, които косвено 
засягат социалната политика на Министерството на отбраната към семействата или по-скоро 
липсата на такава са достатъчно красноречиви за изпитваните емоции и нагласи. Характерното 
в случая е, че мненията не засягат финансовата страна на професионалния период, през който 
военнослужещите са преминали, а съобщават за разочарование от липсата на институционал-
но базирано отношение на загриженост и подкрепа към техните семейства:

„Ведомството няма адекватно отношение към семействата на хората, които са на 
мисия. Жена ми с две деца, едното на 6 месеца, никой не отиде да види имали ли са нужда 
от нещо, от помощ, докато аз бях 6 месеца в Афганистан. В другите армии хората се ин-
тересуват от семействата“.

„Защо не се обръща внимание на семейството на военнослужещия, когато е на мисия. 
Става дума по служебен път. Хората разчитат на приятели и близки. Би следвало пробле-
мите на военнослужещите, които отиват на мисия да се решават от МО. В американската 
армия командирът посещава веднъж месечно всеки един негов подчинен и се интересува от 
него и семейството му.“

Друг аспект на неудовлетвореност от социалната политика на Министерството на отбра-
ната са свързани с поредица от нормативни постановки, които засягат семействата, в които и 
двамата съпрузи са военнослужещи. Както ще се види от цитираните по-долу изказвания, тези 
постановки не само не подкрепят и поощряват тази, придобиваща все по-широко разпростра-
нение семейна структура, но са дискриминационни спрямо нея. В този аспект особено критику-
вани са членове от Наредба Н-22 (чл. 7, ал. 6)16 и Наредба Н-7 (чл. 3, ал. 1)17.

„Ако и мъжът и жената работят в МО, нямат право и двамата да взимат квартирни 
пари. Ако и двамата са военнослужещи, жената по майчинство, другият няма право да взе-
ме пари за нея. Билет за дете може да вземе само единият.“

„При брак квартирни пари получава само единият военнослужещ, ако живеят на семей-
ни начала – и двамата, което не е правилно.“

На практика цитираните членове не подкрепят сключването на брак между двама воен-
нослужещи, а по-скоро една от неговите алтернативи – съвместен живот на семейни начала.

Следващо изказване третира втори проблем, който е преживяван от членовете на някои 
семейства, при които и двамата партньори са военнослужещи – раздялата между членовете на 
семейството при заминаването на единия съпруг на дълга командировка в чужбина и на липса-
та на законови основания в ЗОВС за отпускане на отпуск на другия съпруг.

„Да се създадат условия семейството да не е разделено при дълга командировка на 
единия съпруг в чужбина. Когато мъжът ми замина за 3 г. в чужбина и аз поисках отпуск, за 
да отида при него, на мен ми беше отговорено, че армията не е социална организация. При 
30% от семействата в армията и двамата са военнослужещи. Да се направи възможно, 
когато единият съпруг замине дългосрочно на командировка, да се осигури присъствието и 
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на другия, защото цивилните организации осигуряват такава неплатена отпуска.“
Достъпът до картите за почивка, които са една от чистите привилегии за военнослуже-

щите и техните семейства също е съпроводен с проблеми, а често е и невъзможен. С карти за 
почивка в активния сезон успяват да се снабдят само малка част от желаещите и то с помощта 
на въведена процедура, която изглежда неразумна в техните очи.

„Отпускат се по 3 – 4 карти за цялото формирование. Ако миналата година съм взе-
ла, тази няма да взема. В „Шипка“ има, но се чака по 12 – 24 часа, извиват се километрични 
опашки. Предложението ми е да се отпускат повече карти във формированията, щом в 
„Шипка“ остават над 500 карти, значи такива има, дори и в по-атрактивните периоди.“

„Картите за почивки са недостатъчни, не се разпределят справедливо. Снимаха ни 
от телевизията на дългите опашки пред агенцията, станахме за смях, а и кой може да ходи 
от нощта да виси на опашка.“

„Критериите и системата за получаването на карти за почивка е объркана и нело-
гична.“

„Липсват достатъчно карти за почивка. От 24 г. съм на служба и не съм почивал. Не-
обходимо е да се направи анализ от ИА „ВК и ВПД“ за това кой е почивал във ВПД „Созопол“ 
и „Несебър“. В активните летни месеци това са едни и същи хора, а за останалите няма 
възможност.“

„Само 30% от почиващите са военнослужещи, а се изпращат повече цивилни на почив-
ки. Почивките са за войници, сержанти и офицери.“

Направеният кратък контент-анализ на мненията на военнослужещите за аспектите 
на социалната политика на Министерството на отбраната, които пряко засягат или косвено 
влияят върху техните семейства, показва, че независимо от заложените в закона мерки за 
решаване на най-значимите проблеми, провокирани от изпълнението на военната служба, 
тяхната практическа реализация е проблематична и отключва негативни емоции и обща не-
удовлетвореност.

Обсъждане
Социалната политика на Министерството на отбраната, насочена към семействата 

на военнослужещите е понятие, косвено извлечено от Закона за въоръжените сили на Ре-
публика България и релевантните наредби. Описаните мерки за защита или компенсация 
на военните семейства засягат области на рискове и неблагоприятни ситуации, свързани 
с упражняването на тяхната професия и малък на брой бонуси или привилегии в чист вид. 
Преживяванията на военнослужещите, предизвикани от регламентираните начини, по кои-
то се достига до предлаганите стимули и качеството на услугите, очертават картината на 
проблематична практическа реализация на нормативните постановки. В резултат на това 
не многото на брой възможни опции на социалната политика на Министерството на отбра-
ната, насочена или косвено отнасяща се към семействата на военнослужещите, генерира 
негативно изострени емоционални преживявания в субектите, които е предназначена да 
обслужва и подпомага, и недоверие в нейната ефективност. Описаните проблеми загатват 
за недостатъчно добре изградена система на законодателно регулиране на социалните 
права на военнослужещите.

В допълнение към непълнотата и слабостите в нормативната уредба и нейните ре-
гулативни механизми, цитираните изказвания свидетелстват и за проява на отношение от 
страна на висшестоящия команден състав във формированията, което е враждебно или ин-
диферентно към социалните неуредици и проблеми в живота на военнослужещите и техните 
семейства. Вмъкнати фрази в коментарите като „армията не е социална институция“, „липсва 
загриженост откъдето и да е“, „всеки се оправя както може“, „ведомството няма адекватно 
отношение към семействата на хората“ илюстрират наличието на недостатъчно разбиране 
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сред ръководните кадри на институцията за силата, която една добре изградена и правилно 
приложена социална политика би могла да упражни върху професионалното благополучие 
и съответно върху ефективността на изпълнение на служебните задължения на военнослу-
жещите. Важността на подкрепата на лидерството при решаване на проблемите на подчи-
нените като фактор за повишаване на тяхното трудово изпълнение и благополучие е полу-
чила консистентна емпирична обосновка в широк обем от изследвания. Цитирайки серия от 
изследвания в своя монографичен труд Таир18 заключава, че „Афективното благополучие 
в работата в най-голяма степен се определя от наличието на подкрепящ организационен 
климат и усещане за контрол в работата“ (стр. 93), а в своя Интегративен модел за мотива-
ция за трудова дейност в организациите Димитров19 поддържа идеята, че организационните 
ценности, сред които са и лидерските практики, съставляват много важен ресурс за ръст на 
цялостния процес на мотивацията на подчинените. Ретроспекцията на преживяванията на 
военнослужещите от това изследване, обаче, показва, че не само резултатите от научните 
изследвания, но и простата житейска мъдрост, изказана от представител на интервюирани-
те: „Колегата е неработоспособен, защото мисли как детето ще си намери градина. Ако со-
циалните компоненти се решават за всеки военнослужещ, той ще покаже много повече“ все 
още не са осъзнати в пълнота и не са превърнати в приоритет на политиката на Министер-
ството на отбраната за решаване на нейните стратегически проблеми, свързани с недостига 
на персонал в ресора. 

В дисонанс с институционалния подход на Министерството на отбраната, който негли-
жира решаването на социалните въпроси на военнослужещите и в частност на техните семей-
ства, „Държавното ръководство на европейските страни разглежда като значима съставяща на 
военната реформа решаването на задачите за осигуряване социалната защитеност на военно-
служещите, материалното стимулиране на младите хора за военна служба, а и гарантиране на 
сигурност в бъдещето“ (стр. 84)20. Силната социална политика в тези армии се възприема като 
значим фактор за привличане на качествени кадри, тяхното задържане на служба и изгражда-
нето на боеспособна армия. 

Очертаните проблеми, свързани със социалната политика на Министерството на от-
браната, пряко или косвено повлияващи семействата на военнослужещите, се разполагат в 
контекста на неотдавнашни изследвания, които очертават тенденцията военнослужещите да 
позиционират и възприемат социалния си статус предимно в ниските нива на социалната 
структура на обществото21 (стр. 340). Последните представителни социологически проучва-
ния на организационния климат във формированията на въоръжените сили на Република Бъл-
гария през 2015 и 2017 г., осъществени от Института за перспективни изследвания на отбра-
ната, съвместно с Дирекция „Управление на човешките ресурси – МО“ също показват високата 
степен на изразено неодобрение от военнослужещите към провежданата социална политика 
на Министерството на отбраната. 

Резултатите от цитираните изследвания повдигат въпроса доколко адекватен е съвре-
менния фокус на социалната политика на Министерството на отбраната. Според предоставе-
ната информация (Отчет за 2018 г. и Цели за 2019 г.)22,23 в официалната интернет страница на 
Изпълнителна агенция „Военни-клубове и военно-почивно дело“24 първа позиция е отредена на 
целта „Изпълнение на приоритетните функции на военните клубове в осъществяване на социал-
ната, военно-патриотичната, културно-художествената и информационна дейност“, последвана 
от целите „Качествено предоставяне на услугата – социална кухня“ и „Функциониране и обез-
печаване дейността на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди –  
село Орешак“. Цитираната подредба на целите на ИА „Военни-клубове и военно-почивно дело“ 
оставя усещането, че социалната политика в момента е насочена към военноинвалиди, воен-
нопострадали и неправителствени организации към Министерството на отбраната25. Наистина, 
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в своя Отчет за 2018 г. Агенцията декларира по-добро обслужване в детските градини, но не-
достига на места за децата на военнослужещите не се адресира като проблем, подлежащ на 
решаване. Посочва се също увеличение на броя на реализираните леглодни по социалната 
програма, както и повишаване качеството на храната и обслужването в тях. Отчита се усъвър-
шенстване на правилата и създаването на ефективна организация на процеса по управлението 
и експлоатацията на военните общежития и жилищата за ползване под наем от военнослуже-
щите и цивилните служители на Министерството на отбраната. Доколко тези ефекти са разпоз-
нати от военнослужещите като реално постигнати резултати подлежи да се установи в бъдещо 
изследване. 

Предвид некомплекта на кадрови състав, неудовлетвореността на военнослужещите от 
техния социален статус и условия на служба, закономерно може да се направи извода, че со-
циалната политика на Министерството на отбраната не се вписва адекватно в съвременните 
процеси, които протичат в българските въоръжени сили. Не само необходима, но и наложител-
на е промяната в нейната стратегическа насоченост, въвеждане на нови форми на социално 
подпомагане и преодоляване на настоящите слабости, така че по-пълно да се адресират и ре-
шават проблемите на военнослужещите на активна военна служба, включително проблемите 
и на техните семейства. Висока е вероятността една подобна промяна в стратегията да е в 
състояние да неутрализира в определена степен недостатъчното заплащане, да повиши ат-
рактивността на военната професия, мотивацията за работа и задържането на кадри. В допъл-
нение към социалните бонуси, които биха получили, усещането за институционално предприет 
подход на загриженост към техните социални проблеми би допринесъл за по-висока привърза-
ност към военната служба и повишаване ефективността при изпълнение на професионалните 
им задължения.

Препоръчително е социалната политика на Министерството на отбраната да се актуали-
зира и по отношение на съвременните приоритети, очертани в директивата на Европейската 
комисия по реализиране на Стълба на социалните права. Основният акцент в Стълба, свързан 
с въвеждането на нови правила за постигане на по-добър баланс между работа и личен живот, 
би бил особено полезен за военнослужещите с малки деца. Известно е, че армията е консерва-
тивна организация, в която спазването на работното време е строго регламентирано, издигнато 
е в ранга на приоритет, на който се отдава изключително внимание. Повсеместното въвеждане 
на гъвкаво работно време във формированията (а не само в Министерството на отбраната) 
като опция за военнослужещите с малки деца, би допринесло за решаването на много техни 
проблеми, особено на онези от тях, които не разполагат със социалната подкрепа и помощ от 
страна на близки и роднини.

Резонно е да се адресира и придобиващата все по-широко разпространение тенденция 
да се създават семейства, при които и двамата съпрузи са военнослужещи. Тази брачна 
структура вероятно е свързана със специфични проблеми, които е желателно да се изслед-
ват и решават. Като цяло предприемането на подход на селектиране на критичните групи 
семейни военнослужещи, изучаването на семейните им проблеми и разработването на спе-
цифични социални програми за тяхното решаване, изглежда реалистично приложим и фи-
нансово щадящ.

Заключение
„Успехът на дадена организация най-често се измерва със степента, до която са постиг-

нати стратегическите цели. На практика много организации са много ефикасни по отношение 
на разбирането на проблемите, свързани с оперативните рискове, но те все още не идентифи-
цират формално стратегическите си рискове“26 (стр. 93). Слабата социална политика на Минис-
терството на отбраната, насочена към военнослужещите на активна военна служба и техните 
семейства в контекста на съвременните предизвикателства в българските въоръжени сили и 
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международната обстановка27 може да се определи като стратегически риск. Институционал-
ната воля за преодоляване и пълното изясняване на неговия рисков профил във или извън 
контекста на стратегическия преглед на сигурността и отбраната28 е основна предпоставка за 
подобряване на оперативната среда във формированията за повишаване ефективността на 
военната служба. 
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Гарантирането на националната сигурност и осигуряването на дейностите, свързани с отбрана-
та е една от най-важните функции на всяка държава. Затова „за да се реагира своевременно 

на променящия се характер на предизвикателствата, породени от постоянно възникващи кризи и 
да не се допусне те да прераснат във въоръжен конфликт, държавата задължително трябва да 
изгражда и развива необходимите способности за превенция и възпиране“,1 част от които са и 
тези на въоръжените сили. Непрекъснато променящата се среда на сигурност и лавинообразно 
възникващите кризисни ситуации и въоръжени конфликти налагат постоянно да се търсят нови 
форми за синхронизирано използване на военните и невоенни способности, които да бъдат адек-
ватни на съвременните военни технологии и оръжейни платформи, действащи в сложна комби-
нация с другите инструменти за въздействие – информационни, икономически, дипломатически и 
др. от страна на опонентите. В тази връзка усъвършенстването на организацията на въоръжените 
сили на Република България в новите условия и с оглед членството  в НАТО, както и като адеква-
тен отговор на съвременните заплахи, рискове и предизвикателства, стоящи пред националната 
ни сигурност, е дейност от особена важност и неизменен приоритет на държавата. И не случайно 
е заложен и като един от принципите в основния закон – Конституцията на страната.

Като най-общо или най-широко и наложило се определение в глобален мащаб, въоръже-
ните сили (ВС) представляват въоръжена организация (институция), предназначена да гаран-
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тира военната сигурност, защитата на националните интереси в случай на агресия и/или война, 
както и за предотвратяване или премахване на заплахи за международния мир и сигурност. 
Едновременно с изпълнението на тази си основна функция, те могат да се използват и за под-
държане на вътрешният ред при различни извънредни ситуации (положения), ликвидиране на 
големи аварии и последици от бедствия и катастрофи, както и при разрешаване на някои други 
държавни и/или международни задачи. В допълнение въоръжените сили се възприемат и като 
един от основните стълбове, символ и белег за държавност.

Ето защо правилното разбиране на ролята, спецификата, мисиите и задачите на въоръ-
жените сили, както и на изпълняваната в тях военна служба като особен вид държавна служба, 
обуславя и особения статут на военнослужещите. Статут, който се определя от възложени-
те им задължения по въоръжената защита на териториалната цялост на държавата, налагащ 
необходимостта от безпрекословно изпълнение на поставените задачи при всякакви условия, 
включително и с риск за живота. Този особен характер на военната дейност в съчетание с 
нейната изключителна опасност, тъй като се касае за въоръжени формирования, притежаващи 
бойна и специална техника, обуславя спешното изясняване на съществуващата проблематика 
в тази сфера на обществените отношения, особено сега, в контекста на провеждащите се стра-
тегически прегледи на сигурността и на отбраната.

Известно е, че въоръжените сили на държавата по своята същност и предназначение са 
ядрото, около което следва да се изграждат, поддържат и развиват икономическите основи на 
отбраната и на свързаните с тях стратегическа инфраструктура, наука, иновации и технологии, 
комуникации, материално-техническа база, отрасли на националното стопанство и др. Всичко 
това е необходимо за устойчивото и ефективно изпълнение на задачите от въоръжените сили, 
включително за тяхното управление, за защитата на населението, за регламентация на дей-
ностите по подготовката на гражданите за защита на Отечеството и натрупването и поддържа-
нето на адекватен мобилизационен контингент. Видимият образ от всичко това са наличните 
способности на различните аспекти на обществения живот за отбрана и потенциал за развитие, 
които в своята функционална съвкупност формират отбранителната способност на държавата. 
Ключов дял от нея, като инструмент за въздействие – възпиране от агресия, демонстрация на 
сила и решимост, се явяват способностите на ВС. За нарастването на способностите във во-
енно време, още от мирно време се изгражда и поддържа достатъчен мобилизационен резерв.

В тази връзка, дейността на държавата се свързва с изискването още от мирно време 
ефективно да са планирани и подготвени за използване комплекс от политически, икономи-
чески, информационни, военни, юридически, административни и други мерки, които при въз-
никване на основания за въвеждането на режим на военно време на цялата или на част от 
територията , да осигурят условия за предотвратяване или надеждно отразяване на агресия. 
„Нещо повече, дори е по-важно да се разбират връзките между стратегията за национална 
сигурност, националната отбранителна стратегия и другите подчинени стратегии…“.2 За целта 
политическото и военно ръководство на държавата следва непрекъснато да наблюдават, оце-
няват и извършват анализ на промените в средата за сигурност, да разкриват тенденциите и 
определят рисковете и заплахите за сигурността на страната. Освен това следят за промените 
във възгледите за използване на инструментите за въздействие и характера на въоръжените 
(военните) конфликти. На тази основа формулират рамката на бъдещата отбранителна поли-
тика и на свързаните с нея цели, задачи, изисквания към способностите за отбрана, включи-
телно структурата, организацията и състава на въоръжените сили, определянето на ресурсите, 
планиране и провеждане на целенасочена подготовка. 

В този смисъл въпросите, свързани с изследването на функциите, задачите, състава и 
структурата на въоръжените сили на Република България, за мирно и военно време, в съвре-
менните условия става повече от актуален. И това е така, защото в годините на прехода, вклю-
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чително преди и след присъединяване на страната ни към НАТО и към Европейския съюз, бяха 
извършени редица реформи във въоръжените сили, които по същество доведоха до дълбока 
промяна на заложената в начало на този преход философия и на свързаните с нея принципи за 
тяхното изграждане, развитие и използване. Те се изразяват в ясни функции, задачи, способ-
ности, състав, структура, статут, управление, подготовка, използване и др. аспекти на военното 
строителство.

За да разбрем кои са основанията да се изведе подобна теза, нека накратко да разгледа-
ме какво се случи в хронологичен ред през годините.

След края на блоковото противопоставяне коренно се промени парадигмата за изграж-
дане на системата за национална сигурност и съвсем естествено се очерта необходимостта 
от реформа в сектора за сигурност. Ако дотогава всичко се подчиняваше на изискванията на 
отбраната, то след промените постепенно се възприе по-широкото разбиране за сигурността, 
като отбраната вече се считаше за един от аспектите на националната сигурност. Като резул-
тат в началото на прехода бяха приети редица нормативни актове в сферата на сигурността, 
касаещи главно институционалните промени по преструктуриране на отделите от предишната 
система за гарантиране на държавната сигурност и новите функции и задачи на силовите ин-
ституции в рамките на Министерството на вътрешните работи.

В приетата от VII-то Велико Народно събрание Конституция на Република България,3 
още в Глава първа, в която са посочени основните начала, сиреч, основните принципи на Кон-
ституцията, в чл. 9, на въоръжените сили бяха възложени функциите по „гарантирането на 
суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на нейната териториал-
на цялост“. Така на тази държавна институция се отрежда водещото място по гарантиране 
на жизнено важната задача, да се осигури съществуването на държавата. Нека не забравя-
ме, че по това време в състава на въоръжените сили са се включвали всички силови и други 
военизирани структури, които от времето на Студената война допълваха Българската армия. 
Реформата в сферата на отбраната определено изоставаше. Показател за това е фактът, че 
нормативният акт, с който се регламентираха обществените отношения, свързани с отбраната 
и с въоръжените сили на Република България – Закон за отбраната и въоръжените сили на Ре-
публика България (ЗОВСРБ), беше приет едва през месец декември 1995 г., а влезе в сила от 
28.02.1996 г. Със ЗОВСРБ беше отменен съществуващият до онзи момент Закон за всеобщата 
военна служба от 1958 г.

С чл. 7 на Закона, се даде първото легално разбиране за същността на въоръжените 
сили на Република България. Той ги определи като състоящи се от формирования, окомплекто-
вани с личен състав, оръжие, бойна техника, имущество и средства за управление, подготвени 
за осъществяване на възложените им от Конституцията и от закона функции по гарантиране 
на националната сигурност. Освен това посочи и състава им, а имено: Българската армия и 
другите формирования в системата на Министерството на отбраната, Граничните войски, Въ-
трешните войски, Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета по пощи 
и далекосъобщения, Строителните войски, Националната служба за сигурност, Националната 
разузнавателна служба и Националната служба за охрана. Видно е, че водещата роля на въ-
оръжените сили в системата за национална сигурност, е наложило, по това време, принципното 
изискване в техния състав да бъдат включени различни по състав и задачи, но еднакви по ста-
тут и организация структури. Разписано е също така и, че във въоръжените сили се изпълнява 
военна служба, а лицата които я упражняват са военнослужещи. След това, в изпълнение на 
разпоредбите на ЗОВСРБ, започна и дебатът за възможността, предвидена в Конституцията 
на страната, за замяната на войнските задължения на българските граждани с алтернативна 
служба. В резултат, през 1998 г., се стигна до приемането на специален закон в тази сфера – 
Закон за замяна на воинските задължения с алтернативна служба.
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В годините след това, в условията на ясно заявения и реално поет курс от страната ни 
за присъединяване към НАТО и Европейския съюз, станали факт, съответно през 2004 г. и 
2007 г., до настоящия момент поетапно, но методично се извършваха реформи в системата 
за национална сигурност и за отбрана, които от гледна точка на разбирането за същността, 
изграждането, развитието и използването на ВС, основно се реализираха в следните две на-
правления: промени в разпоредбите на Конституцията на Република България и промени в 
ЗОВСРБ, извършвани включително на базата на промени в други нормативни актове. Ще 
ги представим накратко.

Промените по отношение на основния закон – Конституцията на Република Бълга-
рия се осъществяват след присъединяването ни в НАТО и членството ни 
в ЕС.

През 2007 г. е прието изменение и допълнение на Конституцията на страната, с което се 
постановява, че дейността на въоръжените сили се урежда със закон. В допълнение, се изменя 
и чл. 59, ал. 2, в който до онзи момент е определено, че „изпълнението на войнските задълже-
ния (б. а. във връзка с ал. 1 „Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражда-
нин.“), условията и редът за освобождаване от тях или за замяната им с алтернативна служба 
се урежда със закон“, с постановката „подготовката на гражданите за защита на отечеството се 
урежда със закон.“ Разписано е, че промените влизат в сила от 1 януари 2008 г., а Народното 
събрание в срок до една година от влизането в сила на приетото изменение и допълнение на 
Конституцията на Република България приема предвидените закони. 

Причината за посочените промени са продиктувани от взетите политически решения за 
отмяната (в сила 01.01.2008 г.) на задължителната за българските граждани наборна военна 
служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,4 както и на ал-
тернативната служба по Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба.5

По отношение на промените в ЗОВСРБ, извършвани включително и на основата на 
такива с други нормативни актове, може да се каже, че доведоха до някои обър-
кващи моменти свързани със заложената в Конституцията на страната философия и разби-
ране за същността и ролята на въоръжените сили. От една страна, коренно бяха променени 
структурите, влизащи в състава на ВС на Република България, регламентирани с чл. 7 на 
ЗОВСРБ, в сила от 1996 г., отменен през 2009 г., с тези определени в чл. 50 на настоящия 
ЗОВСРБ, приет през 2009 г. От друга, някак в унисон с вече изброените обстоятелства и 
условия в прехода, извършени бяха редица изменения в дейностите на силовите структури 
чрез законодателни промени в съществуващи или с приемането на новите нормативни актове, 
като поетапно, но методично се закриваха, преобразуваха, прехвърляха, девоенизираха и т.н. 
множество институции и структури, които влизаха в състава на ВС. Тези промени накратко 
включваха следното.

– закрити бяха Войските на Министерството на транспорта, Войските на Комитета 
по пощи и далекосъобщения и Строителните войски, чието съществуване беше преустано-
вено с приемането през 2000 г. на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските 
на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в дър-
жавни предприятия6 (ЗПСВВМТВКПДДП). Съгласно закона те се девоенизираха, закриха, а на 
тяхно място се образуваха държавните предприятия: „Строителство и възстановяване“ (ДП 
„СВ“), „Транспортно строителство и възстановяване“ (ДП „ТСВ“) и „Съобщително строителство 
и възстановяване“ (ДП „ССВ“). Принципали на тези предприятия станаха съответно Минис-
терството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

През 2011 г. с изменение на Закона се определи, че Министерският съвет в 6-месечен 
срок от влизането в сила на изменението следва да преобразува ДП „СВ“ в еднолично тър-



101     Н КОИ ПРОСИ ЗА ИРНО Р ННИ ...

говско дружество, чрез разпределяне на имуществото му в дялове или акции съгласно раз-
поредбите на Търговския закон. А през 2012 г. ЗПСВВМТВКПДДП, беше отменен със закон 
за отмяна, като в заключителните разпоредби се записа, че Министерския съвет в 6-месечен 
срок от влизането в сила на закона следва да преобразува ДП „ТСВ“ и ДП „ССВ“ в еднолични 
търговски дружества, чрез разпределяне на имуществата им в дялове или акции съгласно Тър-
говския закон.

– преобразуваха се Граничните войски и Вътрешните войски. Същите бяха част от 
МВР, а с приемането през 1997 г. на Закона за МВР, се преобразуваха съответно в Национална 
служба „Гранична полиция“, днес Главна дирекция „Гранична полиция“, и в Национална служба 
„Жандармерия“, днес дирекция „Жандармерия“ към Главната дирекция „Национална полиция“. 
Наред с това същите бяха и извадени от състава на Въоръжените сили. Гранична полиция се 
обособи като специализирана полицейска служба за охрана на държавната граница и контрол 
за спазването на граничния режим, а жандармерията като специализирана охранителна и опе-
ративно-издирвателна служба на МВР, за охрана на стратегически и особено важни обекти, 
борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъп-
ността. Поетапно започна и процес на девоенизирането на тези структури, който завърши на 
01.01.2008 г. с приемането на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

– Националната служба за сигурност през 2008 г. беше трансформирана в държавна 
агенция с приемането на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“7. Така Държав-
на агенция „Национална сигурност“ стана правоприемник на Национална служба „Сигурност“ и 
дирекция „Защита на средствата за връзка“ в Министерството на вътрешните работи, на воен-
ното контраразузнаване в служба „Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване“ 
към министъра на отбраната и на Агенцията за финансово разузнаване. Всички служители от 
структурите на посочените служби, със Закона за ДАНС се сляха в новата агенция, като бяха 
преназначени на щат в ДАНС и се девоенизираха.

– Националната разузнавателна служба, съществуваше до приемането през 2015 г. на 
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“,8 с който същата беше девоенизирана и трансфор-
мирана в Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).

– Националната служба за охрана (НСО) беше трансформирана, главно от гледна точ-
ка на статута на служителите . След приемането през 2015 г. на Закона за Националната 
служба за охрана9 (ЗНСО), същата представлява специализиран военизиран държавен орган, 
подчинен на президента на Република България. Съгласно преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за НСО, съществуващите правоотношения на офицерите, офицерските 
кандидати и сержантите в Националната служба за охрана не се прекратяват, а се преобразу-
ват съответно в служебни правоотношения по закона за НСО, в служебни правоотношения по 
Закона за държавния служител и в трудови правоотношения по Кодекса на труда. Сключените 
договори за военна служба следваше да бъдат прекратени в срок до тридесет дни от датата на 
влизане в сила на закона. Така офицерите и сержантите от НСО запазиха присвоените им до 
влизането в сила на закона звания и степени, а на офицерските кандидати беше присвоено зва-
нието „главен старшина“. С други думи промените, които настъпиха в НСО, с оглед на Закона за 
НСО, бяха насочени към това, офицерите и сержантите в НСО да запазят военизирания си ста-
тут, но да не изпълняват военна служба по ЗОВСРБ, т.е. да не са със статут на военнослужещи.

В обобщение на казаното дотук може да се направи изводът, че реформите в структурите 
от системата за национална сигурност през периода от 1997 г. до 2015 г. са преследвали една 
обща цел или генерална линия, насочена на практика към извеждането на всички разгледани 
по-горе структури и сили от състава на ВС (или поне от мирновременния щат). Важно е да се 
отбележи и, че тези промени са придружени с изменения на статута на служителите, т.е., те 
вече да не изпълняват военна служба и да не прилагат разпоредбите на ЗОВСРБ, в частта 
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регламентираща преминаването на военната служба, задължения, отговорности, статут и т.н. 
на служещите по Закона.

Така се стигна до настоящето положение, в което, според чл. 50 на ЗОВСРБ,10 в ал. 1, 
се определя, че въоръжените сили на Република България (в мирно време – б. а.) включ-
ват: Българската армия (включваща СКС и военни формирования на пряко подчинение, СВ, 
ВВС, ВМС, и СКСО и военни формирования на пряко подчинение – б. а.); както и всичките 
структури/формирования, които влизат в събирателния израз „структури на пряко подчине-
ние на министъра на отбраната“ (СППМО), такива като служба „Военна полиция“, служба 
„Военна информация“, военните академии и висшите военни училища, Военномедицинската 
академия, Националната гвардейска част, Стационарната комуникационна и информацион-
на система, Централното военно окръжие и други. Изрично се посочва (с оглед на това, че не 
всички структури са изброени в чл. 50, ал. 1 – б. а.), че всички военнослужещи от системата 
на Министерството на отбраната, както и резервистите по Закона за резерва на въоръжените 
сили на Република България11 (ЗРВСРБ), са част от личния състав на въоръжените сили. 
Същевременно, с ал. 2, се допълва и обстоятелството, че във военно време в състава на 
въоръжените сили се включват и структури от другите сили от системата за национална 
сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет. Видно е, че тук 
ключовата фраза „в състава на въоръжените сили се включват“, на практика, носи смисълът 
на съвкупност от всички сили, средства и способности, които изграждат, образуват в своята 
цялост въоръжените сили на страната във военно време.

Тук, логично следва да се потърси отговор на въпроса, кои са тези структури от другите 
сили от системата за национална сигурност на Република България. От § 1, т. 1 в на допъл-
нителните разпоредби на ЗОВСРБ донякъде става ясно, че „сили от системата за национална 
сигурност на Република България“ са: въоръжените сили (по смисъла на чл. 50, ал. 1 и ал. 3), 
структурните звена на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална 
сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана, структури на 
Държавната комисия по сигурността на информацията, определени със заповед на председа-
теля, военните съдилища и прокуратури (по постановката на чл. 50, ал. 2).

Допълнителна яснота ни дава Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 184 от 
2012 г.,12 прието на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗРВ-
СРБ, съгласно което се привеждат длъжностите на служителите по Закона за Министерството 
на вътрешните работи (ЗМВР) и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“ (ЗДАНС) от резерва и по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ 
(ЗДАР) от резерва, в съответствие със званията на военнослужещите по ЗОВСРБ. Видно е, че 
ключовата дума в Постановлението е „привеждам“,13 което смислово означава да се приведат 
посочените длъжности и рангове на служителите, включително и от резерва, под общ знамена-
тел към званията на военнослужещите по ЗОВСРБ. От ПМС става ясно, че в обхвата на „длъж-
ностите на служителите“ по ЗМВР са включени и служители на Държавна агенция „Технически 
операции“ (ДАТО), Държавна комисия „Сигурност на информацията“ (ДКСИ), Бюрото по защита 
при главния прокурор, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирек-
ция „Охрана“ (ГДО) при Министерството на правосъдието. Прави впечатление липсата на НСО 
и на военните съдилища и прокуратури, което се обяснява с това, че офицерите и сержантите 
по ЗНСО използват званията във ВС по ЗОВСРБ, докато служителите във военните съдилища 
и прокуратури са военнослужещи, т.е. изпълняват военна служба по ЗОВСРБ. Така на практика 
се стигна до положението, при което съставът и структурата на въоръжените сили на Републи-
ка България се оказват твърде различни за мирно и за военно време. 

Всичко изложено дотук като хронология, законодателни промени и съответните политиче-
ски и военностратегически условия през годините на трансформация, доведоха и до съществена 
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промяна на възгледите за изграждане, развитие и използване на ВС, включително пречупени и 
през смяната на политическата система и на членство в НАТО и ЕС. С това се стигна до състоя-
нието, огромната част от служителите в структурите на системата за национална сигурност (в т.н. 
„силови структури“) и на свързаните с тях органи за ръководство, командване и управление, да не 
са напълно наясно с отговорите на въпроси, като: Какво всъщност са ВС на Република България; 
Какви задачи се възлагат на ВС и какви способности следва те да притежават; Какъв статут ще 
имат във военно време изпълняващите военновременна служба в състава на ВС; Какво е със-
тоянието на резерва на ВС; Каква командна структура и командна верига имат ВС за мирно и за 
военно време, както и на някои други въпроси от подобно естество.

По-долу в настоящия доклад ще се опитаме да потърсим и евентуално да дадем обекти-
вен отговор на така поставените въпроси, без да се защитава конкретна позиция по тях.

Какво всъщност са ВС на Република България
Отговорът на този въпрос може да бъде потърсен в постановките на чл. 48 и чл. 49 на ЗО-

ВСРБ, според които „въоръжените сили са създадени от държавата военни и специализирани 
формирования и техни обединения, подчинени на специфична организация и ред на функцио-
ниране, които притежават и прилагат военни и специални средства за действие за осигуряване 
целите на отбраната на страната. На територията на Република България не може да се съз-
дават военни и други формирования, които използват военна организация или въоръжение и 
бойна техника, или в които се предвижда изпълнение на военна служба, освен когато това е 
предвидено в закон или в акт на Министерския съвет“. В духа на тези определения попада и 
разписаното в чл. 51, според който военните формирования (по чл. 50, ал. 1) се комплектуват 
с личен състав, оръжие, бойна и друга техника, оборудване и имущество, средства за команд-
ване и управление на операциите в бойни условия, осигуряващи изпълнението на задачите по 
отбраната на страната и изпълнението на операции и мисии извън територията на страната. А 
специализираните формирования (структурите по чл. 50, ал. 2) се комплектуват с личен състав, 
оръжие, специална и друга техника, оборудване и имущество, които осигуряват поддържането 
на оперативна готовност за изпълнението на задачите им по отбраната на страната.

Анализът на тези постановки показва, че зад определението за ВС в настоящият закон, 
въпреки някои съществуващи различия, спрямо разписаното в чл. 7 на отменения през 2009 г. 
ЗОВСРБ, като цяло изглежда е запазена философията за същността и ролята на ВС, заложена 
още в чл. 9 на Конституцията на страната. Въпреки че определено озадачава разписаното в 
чл. 52, ал. 1 – „въоръжените сили на Република България гарантират суверенитета и незави-
симостта на страната и защитават нейната териториална цялост“. Видно е, че със ЗОВСРБ 
се ограничава ролята на ВС, спрямо разписаното в Конституцията в частта „гарантират сигур-
ността на страната“, което пък е причина в определена степен да се твърди обратното – нару-
шена е философията. 

Всичко това е основание разбирането за ВС да се тълкува в широк и в тесен смисъл. 
Широкото разбиране за въоръжените сили обхваща положението на военни и специални 
формирования, използващи военни и специални средства за действие за осигуряване целите 
на отбраната на страната. Разбиране, което има пряка връзка и с обстоятелствата на чл. 51 
на ЗОВСРБ. Що се отнася до текста разписан в чл. 49 на ЗОВСРБ, вероятно той касае главно 
разбирането за ВС за военно време. Тясното разбиране за ВС очевидно пък се отнася само 
за военните формирования от системата на министерството на отбраната.

Следователно, на този етап, не може да бъде даден еднозначен отговор на въпроса как-
во са въоръжените сили. Това от своя страна може да послужи за аргумент в защита на тезата, 
че е нарушена философията, както и на свързаните с нея принципи за изграждане, развитие и 
използване на ВС.
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Какви задачи се възлагат на ВС и какви способности следва те да притежават
Отговорът на този въпрос е труден, което се основава на няколко обстоятелства:
Първо, ЗОВСРБ не дава достатъчно ясна представа за това, какви задачи ще изпъл-

нява военновременния състав на ВС. И това е така, защото например, законът определя, че 
на въоръжените сили в мирно време не могат да се възлагат задачи от вътрешнополитически 
характер, разписва задачите изпълнявани от мирновременния състав на ВС (чл. 56, чл. 57 и 
чл. 57 а) и какви дейности осъществяват същите във военно време (чл. 58, чл. 59). Постано-
вява в отделен раздел реда за изпращане и използване на въоръжени сили (само за военни 
формирования – б. а.) на Република България извън територията на страната. Разписва също 
така, в Глава шеста, как се осъществява охраната и отбраната на територията на Република 
България, на стратегически обекти и на обекти от критичната инфраструктура от въоръжените 
сили (военни формирования) на страната, както и техни взаимодействия с други институции и 
структури, имащи отговорност към изпълнението на тези задачи. Също така най-общо, в Гла-
ва пета „Положение на война, военно и извънредно положение. Мобилизация“, се казва, че 
в тези случаи започва изпълнението на задачите от ВС съгласно стратегическите планове и 
плановете за операции на въоръжените сили и военновременните планове14 (последните се 
разработват от субектите, които формират т.нар. „невоенен компонент“15 на системата за от-
брана – б. а.). Повече от очевидно е, че някои от задачите, особено тези за военно време, са 
формулирани доста общо, което затруднява и определянето на необходимите способности за 
тяхното изпълнение.

В допълнение, още по-общо са определени задачите, които се възлагат на институ-
циите, чиито структури по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, влизат във военновремен-
ния състав на ВС. Например, посочено е, че органите на МВР самостоятелно или съвместно с 
органите на Министерството на отбраната, СППМО и БА и други специализирани органи осигу-
ряват защита на стратегически за страната дейности и обекти, както и на обявените за критична 
инфраструктура (чл. 35). За председателите на ДАНС и ДАР и началника на Националната 
служба за охрана казва, че осъществяват дейността си по защита на националната сигурност 
във взаимодействие с министъра на отбраната, като издават съвместни инструкции (чл. 41), а 
други от тях (Министерство на правосъдието, Съдебна власт, ДАТО), дори и не се споменават.

Следва да се отбележи, че в пълен обем военновременните задачи по отбраната на стра-
ната на държавните органи (включително и на структурите по чл. 50, ал. 2 – б.а.), органите на 
местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица – бюджетни ор-
ганизации, са възложени от Министерския съвет с Постановление № 286 от 18 октомври 2011 г. 
В него е постановено, че визираните субекти във военно време продължават да изпълняват 
мирновременните си функции и задачи, като с приоритет изпълняват възложените им военно-
временни задачи.16

По отношение на изграждането, поддържането и развитието на способностите необхо-
дими за изпълнение на задачите от ВС в мирно и военно време, положението е аналогично. 
По-добре стоят нещата с изграждането и развитието на способностите на военните 
формирования. ЗОВСРБ постановява, че такива се поддържат от въоръжените сили (воен-
ните формирования – б.а.) за предотвратяване, възпиране и отговор на възможните заплахи 
срещу Република България и съюзниците и за постигане на целите на националната политика 
в областта на отбраната (чл. 53, ал 1). Известно е, че в рамките на процеса на планиране на 
отбраната на национално ниво, както и в този на отбранително планиране в НАТО, във ВС (от 
системата на Министерството на отбраната) се определят, изграждат, поддържат и развиват, 
за различен планиращ период и хоризонт, способности, които се залагат в стратегическите 
документи: Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на 
Република България и за определяне числеността на въоръжените сили; План за развитие на 
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въоръжените сили на Република България; Инвестиционен план-програма на Министерството 
на отбраната; и Пакет „Цели за способности“. Що се касае до способностите, които се из-
граждат, поддържат и развиват в структурите по чл. 50, ал. 2, за изпълнение на задачите 
по отбраната на страната може да се каже, че процесът изобщо не е ясен. Единственото, 
което е отчетливо в това отношение и осигурява, макар и бегла представа по този въпрос, е 
споменатото вече ПМС № 286. В приложение 2 на същото са определени в „Списък на основни-
те отбранителни способности на страната – граждански компонент“, способностите, които след-
ва да изграждат, поддържат и развиват елементите от т.нар. „невоенен компонент“, включващ 
и структурите по чл. 50, ал. 2.

Второ, в специалния ЗМВР17, както и в устройствените ЗДАНС, ЗДАР, ЗНСО, функцио-
налните Закон за съдебната власт, Закон за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Устрой-
ственият правилник на ДАТО, Правилниците за прилагане на законите, както и в други норма-
тивни актове, спрямо които структурите по чл. 50, ал. 2 извършват своите функции, дейности и 
задачи, е трудно да се открият взаимовръзки (препратки) по отношение на разпоредбите 
на ЗОВСРБ.

Трето, няма яснота (или механизъм) по резонните въпроси, с оглед философията на 
чл. 9 от Конституцията на страната, чл. 48 и чл. 50 от ЗОВСРБ, а именно: изграждат ли опера-
тивно съвместими способности структурите/формированията за военно време. И как се осъ-
ществява, или необходимо ли е да се извършва, съвместно планиране за използването на 
военновременния състав на ВС.

Направеният анализ по въпроса позволява да се обобщи, че ЗОВСРБ и споменатите 
други нормативни актове и стратегически документи променят философията и не осигу-
ряват необходимия цялостен поглед върху процесите на подготовка (планиране и разви-
тие на способности) и използване на въоръжените сили на Република България, с оглед 
на изпълнението на конституционно възложените им функции.

Какъв статут ще имат във военно време изпълняващите  
военновременна служба в състава на ВС

Отговорът на този въпрос е изключително важен, защото той има пряка връзка и отноше-
ние, т.е. явява се своеобразен крайъгълен камък, и за отговорите на всички останали въпроси, 
а именно:

– Известно е, че службата във мирновременния състав на ВС се определя по ЗОВСРБ за 
военна служба. По тази причина в същия се съдържа специална Глава (седма), озаглавена „Во-
енна служба“. В нея военната служба е определена като държавна служба с особено предназ-
начение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната. Същевременно с 
това допълва, че гражданите, приети на военна служба, са военнослужещи, които в мирно вре-
ме я изпълняват като професия (чл. 133), а тази служба съгласно ЗОВСРБ във военно време се 
определя като военновременна служба. За съжаление, в ЗОВСРБ липсва ясна дефиниция за 
термина „военновременна служба“. В допълнителните разпоредби на закона, в т. 4, е дадено 
определение за „годен за военновременна служба“, като състояние на физическото и психи-
ческото здраве, при което лицето може да изпълнява служба във военно време. Годността за 
военновременна служба се определя от органите на военномедицинска експертиза съгласно 
Наредба №Н-6 от 2018 г.18

– Все пак ЗОВСРБ дава определена яснота по въпроса, като постановява, че от часа и 
деня на обявяване на положение на война или на военно положение започва военновременна-
та служба на: военнослужещите и служителите от структурите по чл. 50, ал. 2; резервистите на 
активна служба във въоръжените сили; курсантите. Като за резервистите на разположение за 
активна служба и запасните военновременната служба започва от момента на оповестяването 
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им от органите по военния отчет. И добавя, че за лицата, които не са положили военна клетва 
военновременната служба започва след полагането на клетвата (чл. 116). Тук, следвайки логика-
та на чл. 152, ал. 2 – „изпълнението на военната служба (изпълнява се от военнослужещи – б.а.) 
започва с полагането на военна клетва и встъпването в длъжност“, би могло да се твърди, че 
във военно време всички, които изпълняват военновременна служба, следва да имат статут на 
военнослужещи. В защита на такава теза може да послужи и разпоредбата на чл. 117 от ЗОВСРБ: 
„военновременната служба се организира и изпълнява съобразно уставите на въоръжените сили 
и актовете на върховния главнокомандващ“.С уставите на ВС се уреждат организацията и редът 
на функциониране, както и на носенето на военната служба във въоръжените сили за мирно и 
военно време, като разпоредбите им са задължителни за всички военнослужещи.19

Удачно е анализът за статута на служителите от военновременния състав на ВС да бъде 
пречупен и през призмата на наказателното право в Република България. Това е така, защо-
то особеността на юридическия статут на военнослужещите или приравнени на тях лица, във 
военно време, по смисъла на чл. 116, ал. 1, 2 и 3 от ЗОВСРБ, чл. 5, ал. 3 от ЗРВСРБ и ПМС 
№ 184 от 23 август 2012 г., „се определя от възложените им задължения по въоръжена защита 
на териториалната цялост и независимост на държавата, които обуславят необходимостта от 
безпрекословно изпълнение на поставените задачи при всякакви условия, включително и с 
риск за живота (свързано е със задължителното полагане на военна клетва – б.а.). Този осо-
бен характер на военната дейност, в съчетание с нейната изключителна опасност, тъй като се 
касае за въоръжени формирования, снабдени с бойна и специална техника, обуславя необхо-
димостта от отделянето на интересите на военната служба като самостоятелен обект на 
наказателноправна защита“,20 поместени в:

– Наказателно-процесуален кодекс21 (НПК) – Глава XXXI, касаеща особените правила за 
разглеждане на дела, подсъдни на военните съдилища – чл. 396, ал. 1;

– Наказателен кодекс22 (НК), Глави XII, XIII и XIV – „Престъпления против отбранителната 
способност на републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против 
чуждестранната класифицирана информация“, „Военни престъпления“, „Престъпления против 
мира и човечеството“.

Дори незадълбоченият и извършен от неспециалист в областта на правото, още по-мал-
ко в неговата особена част – военнонаказателното законодателство, анализ на посочените 
постановки, които са в пряка връзка със статута на служещите във ВС, е основание да се 
направят следните обобщения:

Първо, най-характерната черта на военните престъпления е, че с оглед на особените 
признаци на обективната страна по време, място и обстановка те са разделени на две групи –  
военни престъпления, извършени в мирно време и военни престъпления, извършени във во-
енно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната.23

Второ, от една страна, по смисъла на чл. 396, ал. 1, от НПК на военните съдилища са 
подсъдни делата за престъпления, извършени от военнослужещи, генерали, офицери и лица 
от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства, резервистите при изпъл-
нение на активна служба в доброволния резерв и лицата на военновременна служба; граж-
данските лица на служба в МО, в БА и в СППМО, в НСО, в ДА „Разузнаване“ при или по повод 
изпълнение на службата им. От друга страна, разпоредбите на чл. 371, букви от „а“ до „г“, от 
НК определят, че за престъпления по Глава XIII „Военни престъпления“, носят отговорност: 
военнослужещите по ЗОВСРБ; генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от 
други министерства и ведомства; държавните служители в МВР, когато са извършени във воен-
но време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната, или 
във връзка с бойни действия; резервистите при изпълнение на активна служба в доброволния 
резерв и лицата на военновременна служба.
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И трето, „обектът на посегателство по тези разпоредби е специален – обществените 
отношения, които възникват и се развиват във връзка с организацията, функционирането и 
дейността на въоръжените сили и органите на МВР при участието им в мисия или операция 
извън страната, или във военно време. Субектът на посегателство също е специален – воен-
нослужещ или приравнено на него лице. Липсата на един от тези признаци, влече и липса на 
военно престъпление“.24

Какво на практика означават разпоредбите на чл. 371, за лицата по букви „б“, „в“, и „г“ от 
НК, по отношение на Глава XIII „Военни престъпления“.

Според буква „б“ на чл. 371 от НК, субекти на военни престъпления са генерали, офицери 
и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства. В момента такова 
ведомство е само Националната служба за охрана. „Съгласно буква „в“ на чл. 371 от НК дър-
жавните служители в Министерството на вътрешните работи са наказателно отговорни за прес-
тъпления по гл. XIII, когато са извършени във военно време или в бойна обстановка, или при 
участие в мисия или операция извън страната, или във връзка с бойни действия. Известно е, че 
през 2006 г. със ЗМВР, служителите на министерството бяха юридически девоенизирани, т.е., 
отпадна статута им на военнослужещи. Тази разпоредба, обаче, при посочените обстоятелства 
приравнява службата в МВР от наказателно правна гледна точка на военна служба и наказа-
телната отговорност за престъпления по служба на държавните служители от структурните 
звена на МВР към тази на военнослужещите. С оглед настоящата редакция на разпоредбата 
следва да се приеме, че служителите на МВР са годни субекти на всички военни престъпле-
ния, но само във военно време или при участие в операция или мисия извън страната“.25 По 
отношение на буква „г“ на чл. 371 от НК, резервистите при изпълнение на активна служба в 
доброволния резерв попадат под наказателна отговорност поради факта, че те имат статут на 
военнослужещи. Що се касае до понятието „лица на военновременна служба“, то в неговия об-
хват на практика попадат всички субекти по смисъла на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ, както 
и тези по чл. 9 на ЗРВСРБ (военнослужещите и служителите от структурите по чл. 50, ал. 2; 
резервистите на активна служба във въоръжените сили; курсантите; резервистите на разполо-
жение за активна служба и запасните – от момента на оповестяването им).

От горните разсъждения произтича и един любопитен факт, свързан с правните режими 
на дейност на органите на държавната власт, а имено: съществува несъответствие по от-
ношение на разпоредбите, определящи мирновременното и военновременно състояние на 
държавата и дейностите на държавните органи, включително и на състава на ВС в тях. 
В ЗОВСРБ съществуват легални определения на понятията „мирно време“ и „военно време“. 
„Мирно време“ е времето, през което в страната ни не е обявено „положение на война“ или 
„военно положение“ (§ 1, 1 а). Като „положение на война“ се обявява при въоръжено нападение 
срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задълже-
ния (чл. 109, ал. 1). А „военно положение“ се обявява при заплаха от въоръжено нападение или 
от война на цялата или на част от територията на страната (чл. 111, ал. 1). Същевременно в НК 
се използва понятието „военно време“ – времето от обявяването на война или от фактическото 
започване на военни действия до обявяване на тяхното прекратяване. 

Анализът на тези определения показва, че съгласно НК военно време е само случая по 
ЗОВСРБ, при който е обявено „положение на война“, но не и случаят на обявено „военно поло-
жение“. Ето защо, от гледна точка на особената част – военнонаказателното законодателство, 
логичен е въпросът в случай на извършено престъпление от военнослужещ или приравнено на 
него лице при обявено „военно положение“, кои разпоредби на НК следва да се прилагат: тези 
за мирно време, или тези за военно време. Този казус е свързан и с постановките на ЗОВСРБ 
и ЗРВСРБ, съгласно които при обявяване на „военно положение“ или на „положение на война“ 
се легализира разбирането за военновременен състав на въоръжените сили и започването на 
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военновременната служба на военнослужещите, служителите от структурите по чл. 50, ал. 2, 
резервистите на активна служба и на курсантите, а на резервистите на разположение за ак-
тивна служба и запасните от момента на оповестяването им от органите по военния отчет, при 
извършване на мобилизация (ЗОВСРБ: чл. 116, ал. 1 и ал. 2 и ЗРВСРБ: чл. 9).

В заключение на всичко това може да се приеме, че отговорът на въпроса какъв статут 
ще имат във военно време служителите изпълняващи военновременна служба, включи-
телно и тези от запаса по ЗРВСРБ, също не може да бъде категорично еднозначен. Тук, 
следва да се отбележи, че има и други проблемни въпроси, които гравитират с изследваната 
тематика. Така например, изключително важен е и въпросът относно статута на цивилните 
служители в МО, БА и СППМО, който също не е решен за военно време. Поради ограничения-
та за обема на доклада, това няма да бъде разисквано, въпреки значимостта му от гледна точка 
на съществуващите във ВС в момента т.нар. „единни щатове“ за мирно и за военно време.

Какво е състоянието на резерва на ВС на Република България
Въпросите, свързани с мобилизацията, подготовката и използването на резерва на ВС са 

принципно важни, но днес стават все по-актуални. Това е така, защото като цяло философията 
за изграждане и поддържане на резерва е свързана с осигуряването на способности, които, 
при необходимост, във военно време да нараснат мирновременните такива на ВС, и за гаран-
тиране на устойчивостта при изпълнението на задачите по отбраната от същите има връзка с 
изпълняването на военновременната служба. Ето защо е необходимо, да се отговори и на още 
един въпрос, а имено: какво се случи през годините с резерва на ВС. И оттам, резонно произ-
тичащият въпрос за неговото състояние

Може да се приеме, че безпристрастният анализ на съществуващото законодателство 
сочи, че не са създадени подходящи условия за изграждане и поддържане на достатъчен 
като количество, качествен като състояние и добре подготвен резерв на въоръжените 
сили в Република България в дългосрочен план. Известно е, че във военно време, провеж-
дането на мобилизация, която е „процес за преминаване на въоръжените сили и структурите по 
чл. 50, ал. 2 от мирновременна към военновременна организация и дейност“ (ЗОВСРБ: чл. 128, 
ал. 1) се поражда от необходимостта от увеличаване на отбранителната способност на стра-
ната, съществена част от която се изразява в определеното нарастване на числеността на 
въоръжените сили. То се осъществява на основата на създадения и функциониращ в мирно и 
военно време резерв на въоръжените сили, чиито състав и режим е уреден в ЗРВСРБ. Съглас-
но закона резервът се комплектува на доброволен и на задължителен принцип.

Доброволният принцип е за български граждани, които са изявили желание да служат 
в резерва на ВС за определен период. Те сключват договор, за срока на действие на кой-
то придобиват статут на резервисти. Службата в доброволния резерв е активна служба и 
разположение за активна служба. Активната служба включва период от време, през който 
резервистът е извикан за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от 
въоръжените сили или за придобиване на военна подготовка, за обучение в курсове за по-
вишаване на квалификацията или за преквалификация. Разположение за активна служба е 
период от време, през който резервистът не е извикан на активна служба, но е в готовност 
за нейното изпълнение. 

Задължителният принцип се прилага за български граждани, които имат военна или друга 
специална подготовка и могат да получат мобилизационно назначение. В случай, че получат 
такова, те придобиват статут на запасни, с които за военно време се: комплектуват военните 
формирования от въоръжените сили; поддържа комплектуваността на военните формирования 
от въоръжените сили със запасни при продължителни военни действия; комплектуват структу-
рите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ – т.е. комплектува се военновременния състав на Въоръжените 
сили на Република България.
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Доброволният резерв е както за мирно, така и за военно време, докато запасът е само за 
военно време. 

Процесът на мобилизация на основата на използването на резерва се базира на консти-
туционно възложеното задължение на всеки български гражданин по защитата на Отечеството 
(чл. 59, ал. 1). Както вече беше казано, след отмяната на задължителната наборна военна 
служба и на алтернативната служба (заменяща изпълненията на воинските задължения), и за 
двете в сила от 01.01.2008 г., на практика от 2008 г. до 2012 г. се получи правен вакуум, с който 
да се урежда конституционното задължение за подготовка на гражданите за защита на Оте-
чеството. Така се стигна до приемането през 2012 г. на Закон за резерва на въоръжените сили 
на Република България, с който формално се разписа легален механизъм (доусъвършенстван 
с изменения и допълнения през 2013 г. и 2016 г.) за извършването на тази подготовка, чрез 
форми, свеждащи се до: 

– подготовка, в рамките на по 5 учебни часа, в девети и десети клас на гражданите на Ре-
публика България за усвояване на знания, свързани със задълженията по отбраната на стра-
ната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на 
въоръжените сили;

– провеждане на курсове по начална и/или специална военна подготовка, за студентите 
в гражданските висши училища, военните академии и висшите военни училища. В този случай, 
успешно завършилите курс полагат военна клетва, присвоява им се военно звание и се водят 
на военен отчет;

– възможност български граждани, завършили висши училища и преминали военна под-
готовка и студенти от висшите военни училища, да кандидатстват във висше/то военно учи-
лище за обучение за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“. При тези случаи на 
завършилите обучението се присвоява първо офицерско звание и се завеждат на военен отчет;

– възможност български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална 
и/или специална военна подготовка, да преминат обучение, организирано от Министерството 
на отбраната, ако отговарят на определените със закона изисквания. Успешно завършилите 
обучението полагат военна клетва, присвоява им се военно звание, и се водят на военен отчет.

Анализът на реалните форми за подготовка показва, че за всички предвидени възмож-
ности за подготовка на гражданите за защита на отечеството, законът постановява прилагане-
то на доброволния принцип. С други думи, конституционното задължение на гражданите за 
защита на отечеството, чиято подготовка се урежда със специалния ЗРВСРБ, е постано-
вено да се извършва спрямо граждани на Република България, които са изявили желание да 
получат военна подготовка. Същите, след успешното преминаване на военната подготовка, 
придобиват статут на запасни. По този начин, е предвидено да се решава и сериозното предиз-
викателство, свързано с попълването на запаса (като част от резерва), в който службата е на 
задължителен принцип. 

Ефектите от така уредените начини за подготовка на българските граждани за защита на 
Отечеството, на чиято основа се създава, опреснява и поддържа като цяло резерва на ВС на 
страната, основният дял от който се пада на запаса, няма да бъдат коментирани. Вместо това 
ще представим анализа и прогнозата, направени от политическото и военното ръководство и 
от експертите от Министерството на отбраната, които в прав текст гласят: „За периода на про-
веждане на курсовете за подготовка на гражданите за защита на отечеството от 2015 г. до днес, 
начална военна подготовка са преминали 337 български граждани, а в курсове за специална 
военна подготовка за нуждите на въоръжените сили – едва 27. Министерството на отбраната 
все повече отчита затруднения при окомплектоването на военните и военновременните фор-
мирования с подготвени във военно отношение граждани. Анализите показват, че в рамките 
на следващите 10 – 15 г. Република България няма да разполага с достатъчно подготвени 
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граждани за защита на отечеството, придобили статус на запасни, с които да бъдат оком-
плектовани военновременните формирования“.26 

С други думи, всичко това означава, че ако не се предприемат незабавни, решителни 
мерки от компетентните органи в тази сфера на обществените отношения, при запазване на 
тенденциите, в средносрочен план, при необходимост от провеждането на мобилизация 
на ВС на страната, същата ще се извърши, вероятно с определени затруднения. А в дъл-
госрочен план процесът изглежда, че ще бъде невъзможен за провеждане!

Каква командна структура и командна верига имат ВС
Командната структура и командна верига на въоръжените сили на Република България 

за мирно и военно време основно е регламентирана и описана в Конституцията на страна-
та, ЗОВСРБ и Доктрината на въоръжените сили на Република България27 (ДВСРБ). С оглед 
на това, че отбраната като дейност е диалектически свързана с изграждането, развитието и 
използването на ВС, в т.ч. и с органите за ръководство на отбраната и за командване, ще раз-
гледаме накратко правомощията на основните субекти по ръководната и командна структура и 
верига на въоръжените сили на страната. В този смисъл, съгласно ДВСРБ, командната струк-
тура на въоръжените сили включва Министерство на отбраната, Съвместно командване на 
силите, командвания на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, 
структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, военни формирования на пряко 
подчинение на началника на отбраната и военни формирования от Българската армия (ДВ-
СРБ: т. 241). От своя страна, ръководната и командна верига е последователност или ред на 
подчиненост от най-старшия до най-младшия ръководител/командващ/командир, посредством 
която се осъществява ръководството, командването и управлението във ВС (ДВСРБ: т. 244). 

В търсенето на отговор на въпроса за командната структура и командната верига на ВС е 
коректно той да бъде разделен на две части, а имено: командна структура и командна верига –  
от една страна, в мирно време, а от друга – във военно време.

Отговорът на първата част от въпроса изглежда лесен поради факта, че съставът на ВС 
в мирно време е еднороден – военнослужещи и военни формирования от системата на МО, и 
в този смисъл разпоредбите на основните стратегически документи, нормативни актове и под-
нормативни документи в тази сфера не пораждат двусмислие и тълкуване, а от там и неяснота. 
Що се касае до отговора на втората част от въпроса, може да се твърди, че неизвестните са 
много. Причините, които ги пораждат вече са ясни: различен от мирновременния военновре-
менен състав и структура на ВС; неясен статут на изпълняващите военновременната служба 
в състава на ВС; липса на яснота по отношение на оперативната съвместимост във формиро-
ванията от военновременния състав на ВС, свързана с изгражданите, поддържаните и разви-
ваните от тях оперативни способности, съчетана с разлики и в изискванията, и в системите за 
подготовка, включително в планиране използването на формированията от военновременния 
състав на ВС; и не на последно място по важност – разлики, а може би е по-точно да се каже, 
неяснота по отношение на командната структура и командна верига на ВС във военно време. 
Какво се има предвид?

Нека разгледаме накратко основните органи за ръководство на отбраната и ВС и съ-
ществуващите разпоредби в тази посока. Целенасочено, където е удачно, ще се акцентира на 
съществените разлики от гледна точка на мирновременните и военновременни компетенции на 
същите, главно по отношение на ръководството на въоръжените сили.

Известно е, че на политическо ниво органите за ръководство на ВС са Народното събра-
ние, Президентът на републиката и Министерският съвет. На политико-военно ниво е министъ-
рът на отбраната, а на военно ниво – началникът на отбраната.

Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен 
контрол. В правомощията му са и да: решава въпросите за обявяване на война и за сключване 
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на мир; определя числеността на въоръжените сили и приема програми за тяхното развитие, 
по предложение на Министерския съвет; изпраща и използва български въоръжени сили извън 
страната, както и да разрешава на чужди войски да пребивават на територията на страната 
или да преминават през нея; обявява военно или друго извънредно положение върху цялата 
територия на страната или върху част от нея, по предложение на президента или на Минис-
терския съвет.

Президентът на страната е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Репу-
блика България за мирно и военно време. В това качество, в правомощията му попадат въпро-
сите с: назначаването и освобождаването на висшия команден състав на въоръжените сили и 
удостояването му с висши военни звания, по предложение на Министерския съвет, както и с 
назначаването и освобождаването от длъжност на държавни служители (например, главния 
секретар на МВР, председателите на ДАНС и ДАР, началника на НСО), определени със закон; 
възглавяването на Консултативния съвет за национална сигурност; обявяването на обща или 
частична мобилизация, по предложение на Министерския съвет; възможността да обяви поло-
жение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно 
изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато 
Народното събрание не заседава.

Допълнително, според ЗОВСРБ, президентът на републиката утвърждава стратегически-
те планове за действие на въоръжените сили, а във военно време, формира Върховно главно 
командване, което го подпомага при ръководството на отбраната и осигуряването на вътреш-
ния ред в страната.

Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на 
страната в съответствие с Конституцията и законите. В правомощията на МС попадат дейност-
ите и задачите, свързани с осигуряването на обществения ред и националната сигурност и 
общото ръководство на държавната администрация и на въоръжените сили. Съгласно ЗОВСРБ 
МС има редица правомощия по отношение на подготовката на страната за отбрана, включи-
телно и да предлага на Народното събрание да определи числеността и приема програми за 
развитието на въоръжените сили на страната; приема план за развитие на въоръжените сили; 
приема мобилизационните планове и осъществява общото ръководство на мобилизацията на 
въоръжените сили и привеждането на страната от мирно във военно положение.

Министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика 
в областта на отбраната на страната. За тази цел, съгласно ЗОВСРБ, на министъра на отбра-
ната са възложени правомощия по: изготвяне и изпълнение на отбранителната политика на 
страната; ръководството на планирането на отбраната; внасяне на предложения за обявяване 
на обща или частична мобилизация, за използване на въоръжените сили и други.

Началникът на отбраната е най-старшият офицер с висше военно звание и е пряк на-
чалник на всички военнослужещи от въоръжените сили. Той е непосредствено подчинен на 
министъра на отбраната, като същевременно е подчинен и на президента на републиката при 
осъществяване на правомощията му на върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Съ-
гласно ЗОВСРБ началникът на отбраната осъществява правомощията си непосредствено или 
чрез командващия на Съвместното командване на силите, и/или чрез командирите на видовете 
въоръжени сили и командира на Съвместното командване на специалните операции в съответ-
ствие с Конституцията, законите, уставите на въоръжените сили и заповедите на министъра на 
отбраната. 

При обявяване на положение на война или на военно положение, т.е. във военно време, 
началникът на отбраната е главнокомандващ на въоръжените сили (ЗОВСРБ – чл. 115, ал. 1). 
В този случай пълното командване28 на въоръжените сили в операциите се осъществява от 
главнокомандващия на въоръжените сили (ДВСРБ: т. 246).
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Анализът на тези разпоредби, включително пречупен и през призмата на ангажираните 
с ръководството и с осигуряването на произтичащите от него дейности органи, би следвало 
да буди известно безпокойство, което се обуславя от вече казаното и известно обстоятел-
ство, че във военно време, допълнително в състава на въоръжените сили се включват и други 
структури от системата за национална сигурност на Република България, определени с акт на 
Министерския съвет. По отношение на тези други структури, съгласно съответните регламен-
тиращи нормативни документи и поднормативни актове, не става ясно във военно време, кой 
и как ще осъществява ръководството им, вече като част от военновременният състав на ВС на 
страната. Това е така, защото въпросите свързани със структурите, дейностите, задачите, т.е., 
използването им, още повече провеждането на мобилизация и включването им в състава на ВС 
за военно време, а от там и за тяхното ръководство и подчиненост, на практика не се разглеж-
дат. Яснота по част от посочените аспекти съществува в някои актове на МС, но същината на 
тези въпроси, от гледна точка на военновременния състав на ВС, изисква ясен и категоричен 
отговор по отношение на тяхната свързаност и единодействие при изпълнение на задачи по 
отбраната на страната в рамките на изяснени: концепция за командване и управление на ВС; 
процес на планиране и провеждане на операции и действия от ВС; система за осигуряване и 
други направления за използване на силите във военно време, както в националната, така и в 
колективната отбрана, при условията на чл. 5 от Вашингтонския договор.

От направения опит за всеобхватен анализ на основните аспекти, свързани с изгражда-
нето, развитието и използването на ВС на страната, може да се формулират следните изводи: 

– в нормативната уредба съществува дефицит на съгласуваност и единство по отноше-
ние на ролята и същността на въоръжените сили. Това е предпоставка, а и практика в настоя-
щето законодателство, водеща до различно тълкуване на дефиницията за ВС от гледна точка 
на техния мирновременен и военновременен състав, структура, задачи, подчиненост и прочие;

– констатира се недостатъчна синхронизация и единство в процесите на подготовка, 
определяне, изграждане, поддържане и развитие на оперативни способности от различните 
по предназначение, организация и принадлежност структури и формирования на ВС, с оглед 
използването им във военно време. Като цяло, това създава условия за неефективно взаимо-
действие в процеса на планиране на отбраната, включително в съюзен формат;

– диагностицира се известно разминаване между съществуващите възгледи за статута 
на изпълняващите военновременната служба служители, от състава на структурите по чл. 50, 
ал. 2 от ЗОВСРБ, от една страна, спрямо тези в ЗРВСРБ, устройствените и специалните закони 
и наказателното право, от друга. Този юридически казус, обаче, има отношение към натруп-
ването, подготовката, състоянието и използването на резерва на ВС по смисъла на ЗРВСРБ, 
включително пречупен и през призмата на процеса на подготовката на българските граждани 
за защита на Отечеството;

– съществуващата нормативна уредба и най-вече посочените факти и обстоятелства, не 
осигуряват единомислие и яснота по редица концептуални въпроси на използването на ВС в 
условията на кризи и конфликти: система за командване и управление; процес на планиране на 
операции; форми на използване; система за осигуряване и други.

В заключение, може да се обобщи, че заложената в доклада теза относно променена-
та философия и на свързаните с нея принципи за изграждане, развитие и използване на въ-
оръжените сили на Република България, заложени в Конституцията в годините на прехода и 
присъединяване към НАТО и ЕС, и смяната на парадигмата за сигурността от нейното тясно 
към широко разбиране, в голяма степен беше доказана. Като аргументи в тази насока могат 
да послужат резултатите от извършените цялостни анализи, констатираните несъответствия и 
направените заключения на поставените въпроси.
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Следва да се подчертае, че авторът не прави внушения по темата. Напротив, усилията 
му са провокирани единствено и само от необходимостта да бъдат намерени рационални и 
разумни отговори на поставените тук въпроси, както и на редица други, изхождайки от стре-
межа към търсенето и прилагането на цялостен подход в системите за сигурност и отбрана, 
изучавайки и опирайки се на добрите практики в други държави.

Идеята за написването на този доклад нямаше за цел да дава решения в областта на из-
граждането, развитието и използването на ВС на страната, а да представи гледна точка, която 
да провокира задълбочен национален дебат по темата в хода на провежданите стратегически 
прегледи на системите за сигурност и отбрана, предвид значимостта и актуалността на въпро-
сите и за вземането на ефективни и ефикасни решения за бъдещето на въоръжените сили.
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Сигурността на държавата, обществото и отделните граждани на една страна са в пряка 
връзка със състоянието на конституционно установения правов ред в нея. Конституцията 

на Република България се основава на общочовешките ценности като свобода, мир, хумани-
зъм, равенство, справедливост и търпимост. Правата на личността, нейното достойнство и си-
гурност са издигнати във върховен принцип. Неотменим дълг на всеки български гражданин 
е да пази националното и държавното единство на България. Основната цел е да се създаде 
демократична, правова и социална държава

Едно от най-разпространените и най-често употребявани понятия в съвременността e 
понятието „сигурност“. Самото то се определя по много и най-различни начини, както в публи-
цистиката, така и в строго научната литература, като при дефинирането се наблюдава и ево-
люционен аспект. Има различни становища и разбирания на отделни автори или дефиниции, 
от които може да се определи, че сигурността е константна величина, състояние, изразяващо 
публичното възприятие за отсъствие на опасности и заплахи във всички сфери на обществения 
живот, съществуването на която позволява реализирането на личностните, груповите и общ-
ностните потребности, интереси и ценности.

Публичното възприятие за отсъствие на опасности и заплахи, които се отнасят към 
отделни места, райони, територии, виртуални пространства, сектори, сфери или общност-
ни формирования, се формализира от Средата на сигурност. Тя може да включва опре-
делени обществените процеси, протичащи в световен и регионален мащаб, които пряко 
влияят върху отстояването на основните интереси и реализирането на целите на субекти-
те на сигурност.

Според Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) средата на сигурност е „съв-
купност от динамично променящи се външни и вътрешни условия, в които държавата функ-
ционира, реализира политическите си приоритети и защитава националните си интереси, а 
обществото и отделният гражданин съществуват и се развиват. Състоянието и промените в 

СРЕ А А НА СИ РН С  И РАНИ ЕЛН  ПЛАНИРАНЕ

Резюме: Международната обстановка е силно изострена през последните 
години. Върху системата на международни отношения оказват влияние процеси, като 
глобализацията, миграцията, военните конфликти, развитието на тероризма и други. 
Те засягат средата на сигурност, която също се променя динамично. За осигуряване на 
стабилна среда на сигурност са необходими отбранителни способности за изпълнение 
на националните интереси и боеспособни въоръжени сили за отразяване на евентуални 
заплахи за сигурността на страната.

Ключови думи: сигурност, среда на сигурност , способности, отбранително 
планиране.

  . T E SE RIT  EN IR N ENT AN  EFENSE PLANNIN
    kris086@gmail.com

Abstract: The international situation has been greatly exacerbated in recent years. Processes 
such as globalization, migration, military conflicts, the development of terrorism and others influence 
the system of international relations. They affect the security environment, which is also changing 
dynamically. To provide a stable security environment, defense capabilities are required to fulfill 
national interests and capable armed forces to reflect possible threats to the country‘s security.

Key words: security, security environment, capabilities, defense planning.
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средата, от една страна са източник на възможности за реализация на национални интереси, а 
от друга са генератор на рискове и заплахи.“

В тази връзка може да се обобщи, че средата на сигурност е функционален признак на 
сигурността, изразяващ състоянието на обществените отношения, характеризиращи обектите 
и субектите на сигурността в границите на отделни територии, сфери и общностни формиро-
вания, както и съществуващите или потенциалните опасности и заплахи за лицата, техните 
законни права и интереси, за околната среда или имуществото.

В „Стратегията за национална сигурност на Република България“1 средата на сигурност 
е представена като съвкупност от външна и вътрешна среда на сигурност. Всяка една от тях се 
определя от различни фактори. Влияние върху Външната среда на сигурност оказват:

 глобализацията;
 засилващото се въздействие на недържавни структури, в т.ч. икономически и религи-

озни;
 процеси в сферата на енергетиката;
 миграционният натиск;
 проблемите на бедността и развитието;
 динамиката в промените на климата;
 членството на страната ни в НАТО и ЕС;
 международният тероризъм и разпространението на оръжия за масово унищожение;
 регионалните конфликти;
 киберпрестъпността и трансграничната организирана престъпност и други.

Вътрешната среда на сигурност се определя от:
 нивото на корупционните практики;
 организираната престъпност и разпространението на наркотици;
 конвенционалната престъпност;
 бюрократизма, злоупотребите и неефективността в управлението на държавната и 

общинската собственост;
 влошаване на социалния и здравен статус на населението;
 постоянното преустройство на службите за сигурност и обществен ред и други.

Средата на сигурност на държавата е специфична област, определяща развитието на 
страната в сферата на икономиката, обществото и институционалната стабилност на държава-
та. Затова понастоящем тя е пространството, в което се постига икономическа, военна, полити-
ческа сигурност, стабилност и социално-икономическо развитие.

Съвременната среда на сигурност е изключително динамична и границите между вътрешна 
и външна сигурност са размити, а и спектърът на хибридните заплахи се разширява. Стратеги-
ческо влияние върху вътрешната среда на сигурност оказват международните финансово-иконо-
мически и политически процеси, енергийните проекти, ангажиментите на Република България за 
защита на съвременните демократични ценности, за охрана и контрол на външните граници на 
ЕС и в борбата с трансграничната престъпност. „Вътрешната сигурност се свързва с политическо-
то управление на държавата и включва въпроси като непромяна на конституционно определена 
политическа система чрез насилие, осигуряване на обществения ред, контраразузнаване, спазва-
не на човешките и малцинствените права и свободи, противодействие на криминални дейности и 
организирана престъпност за защита на живота и собствеността на гражданите и др.“2

В годишният доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г.3 

са разгледани средата на сигурност и рисковете и заплахите за българската държава през 
изминалата 2018 година. Това са:

 Международният тероризъм като основна и непосредствена асиметрична запла-
ха за сигурността в глобален план. През 2018 г. рискът продължава да е свързан основно с 
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действията на „Ислямска държава“ и асоцииращи се с нейната идеология лица, които в голяма 
част от случаите нямат конкретни връзки с терористични организации. Променят се акцентите 
в екстремистката пропаганда, като все по-често се включват призиви за използване на токсини 
и патогени при атаките. Броят на завръщащите се чуждестранни бойци от конфликтни реги-
они намалява, но те остават устойчив фактор за терористична заплаха за държавите им по 
произход. Заплахата има своето отражение и в страните от Балканите чрез вероятността за 
завръщане на част от тях и участието им в терористични действия, включително в резултат 
на продължаващата пропаганда на „Ислямска държава“ за атаки в региона. Основни фактори 
за това са географското положение на страната ни като част от маршрутите за преминаване 
на чуждестранни бойци, съществуващите на наша територия обекти на трети страни, които 
са сред традиционните цели на терористични организации, и джихадистката пропаганда в ин-
тернет, под чието влияние попадат отделни лица. Остава рискът при атентати в други страни 
да бъдат увредени животът и здравето на намиращи се там по различни поводи български 
граждани. През 2018 г. не е получавана информация за подготовка или осъществяване на те-
рористична дейност в България, но независимо от това рискът от извършване на терористични 
атаки у нас и/или срещу български граждани и обекти в чужбина остава актуален.

 Екстремизмът на нерелигиозна основа. През 2018 г. ксенофобските послания на 
крайнодесните структури в Европа продължават да са свързани с пропагандирането на страх 
от ислямизация на континента, но нарастват и антисемитските прояви и пропагандирането на 
превъзходство на бялата раса. В повечето държави изявите им са непостоянни, с нисък ин-
тензитет, но в някои има организирани структури, провеждащи масови мероприятия, при част 
от които се стига до нарастване на напрежението и сблъсъци с полицията. Общите причини 
за мобилизацията на разнородните крайнолеви и анархистки групи в Европа продължават да 
са антифашизмът, подкрепата за мигрантите, екологични казуси, правата на животните, антиг-
лобализацията, расизмът. Проявите на насилие са по-характерни за инициативите им в дър-
жавите от Западна Европа, докато в източноевропейските страни крайнолевият екстремизъм 
има обикновено само виртуално присъствие, базирано на пропаганда в интернет. В България 
активността на групите и организациите от дясното екстремистко крило се свежда основно до 
участие в отбелязване на исторически събития и реакции при мероприятия на лица с нетра-
диционна сексуална ориентация. Проявите им протичат без нарушения на обществения ред, 
като продължава тенденцията те да се опитват да се дистанцират от изградения през годи-
ните образ на ксенофобски и расистки организации и да се легитимират като патриотични и 
националистически. Крайнолевите формации имат много ограничена членска маса и слаба 
популярност, въпреки демонстрираната относително висока активност през годината. Техни 
членове участват предимно в социални и обществени събития и в протести срещу политиките 
на различни държави в Близкия изток. Като цяло заплахата за обществения ред в България, 
произтичаща от дейността на крайни десни и леви структури, се оценява като ниска. Въпреки 
това е възможно при възникване на определени условия, като усложняване на социалната 
обстановка или възникване на конфликти на етническа или религиозна основа, да бъдат пред-
приети по-крайни действия от тяхна страна, които да доведат до ескалация на общественото 
напрежение. Не могат да се изключат напълно индивидуални несъгласувани с определена 
структура изяви на радикализирани членове.

 Активните миграционни процеси към Европа. През годината основните потоци са на-
сочени към Испания, но и в държавите на Балканите пристигат и пребивават чужденци с мигра-
ционни намерения към държави от Централна и Западна Европа, чиито съображения са предим-
но икономически. Проникването чрез потоците на лица, свързани с тероризъм, остава постоянен 
риск. През 2018 г. миграционният натиск към България запазва ниски стойности, следвайки тен-
денциите в общоевропейски мащаб и под влиянието на приеманите от институциите политики и 
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мерки. Преобладаващата част от мигрантите продължават да разглеждат България само като 
транзитна дестинация по пътя им към други държави от Централна и Западна Европа, поради 
което предлаганите от България интеграционни програми не предизвикват интерес сред тях.

Рисковете и заплахите по своята същност и форми на проява стават все повече асиме-
трични и оказват съществено влияние върху средата за сигурност в глобален и регионален 
мащаб.

Съвременните процеси и условия, в които българската държава действа, са силно дина-
мични. Те са свързани с появата на кризи с различен характер по целия свят: напрежението 
Северна Корея – САЩ; ЕС – Русия; НАТО – Русия; Украйна – Русия; Иран – Израел; Велико-
британия – Русия; Гърция – Турция; Сирия – САЩ; Сирия – Турция и други. Международните 
отношения са динамични и са съвкупност от различни по характер връзки, на различни нива 
– формални и неформални – преплитащи се през призмата на националните интереси на стра-
ните. Най-често те се изразяват както в появата и развитието на военни конфликти с нисък и 
висок интензитет, така и в икономическите взаимоотношения и взаимовръзките на отделни 
субекти, държави или друг тип организации.

Международната обстановка е силно изострена през последните години. Промените в 
икономическата и политическа картина в международен план предизвикват силно разделение 
между държавите. Търговските и икономически връзки между държавите, комуникацията и нор-
малният диалог между тях се ограничават. От тук следва и повишаване на военните рискове и 
несиметричните заплахи.

Върху системата на международните отношения влияние оказват различни процеси и 
държавни и недържавни субекти. Такива процеси са глобализацията, миграцията, военните 
конфликти, влошаването на междудържавния диалог, развитието на тероризма, глобални про-
цеси, свързани с климатични промени, продоволствие и други. Субектите, които вземат участие 
във формирането на международната система са НАТО, Европейски съюз, Русия, САЩ, Китай 
както и различни по размер и обхват международни, и регионални организации.

Освен терористичните заплахи и миграционните вълни, други съвременни фактори, кои-
то оформят средата на сигурност в регионален и глобален мащаб са транснационалната орга-
низирана престъпност и киберпрестъпността, енергийната сигурност, ситуацията в регионите 
около нас, Афганистан, Близкият Изток и Северна Африка.

Транснационалната организирана престъпност включва трафик и експлоатация на хора, 
контрабанда, киберпрестъпления, пране на пари, дейности, свързани с икономически престъ-
пления, производство и трафик на наркотици, и други. Организираната престъпност създава 
предпоставки и се възползва от корупцията.

Киберпрестъпността е глобална и анонимна заплаха за информационните системи. Дес-
труктивните въздействия върху информационните системи и мрежи могат да доведат до криза 
чрез затрудняване и/или блокиране нормалното функциониране на важни за икономиката, фи-
нансовата система и държавното управление системи или отделни компоненти.

Кибератаките стават по-чести, по-организирани и по-скъпоструващи по отношение ще-
тите, които нанасят върху държавните администрации, бизнеса, икономиките и потенциал-
но върху преносните и снабдителните мрежи и друга критична инфраструктура; те могат да 
достигнат до праг, чието прекрачване ще представлява заплаха за просперитета, сигурността 
и стабилността на ниво национални държави и евроатлантическа общност. Всяка от чуждите 
военни и разузнавателни служби, организираните престъпни, терористични и/или екстремистки 
групировки може да бъде източник на такива атаки.

Многопосочните изменения в средата на сигурност като новите реалности ни изправят 
пред редица предизвикателства, налагащи изграждане на отбранителни способности, адекват-
ни не само на настоящите, а и на бъдещи условия.
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Освен върху средата на сигурност, факторите оказват и съществено въздействие и върху 
военните аспекти на средата на сигурност, които от своя страна влияят върху мисиите, за-
дачите, структурите и подготовката на въоръжените сили. Използването на военни ресурси 
продължава при съществуващи регионални огнища на напрежение и нестабилност. Използва-
нето на военна сила все по-често се налага като средство за постигане на вътрешно и външно 
политически цели.

В динамичната международна среда ЕС и НАТО остават главен генератор на стабилност 
и оказват положително влияние върху сигурността. Консенсусът по миграционната политика, 
хибридните заплахи и популизмът са основни предизвикателства пред единството им. Въоръ-
жените сили играят важна роля за осигуряването на стабилна среда на сигурност, подготовка 
и осъществяване на защита на териториалната цялост и независимостта на Република Бъл-
гария. Тяхното развитие трябва да бъде синхронизирано с процесите, протичащи в съюзите, в 
които Република България участва, за да бъдат в състояние да изпълняват своята роля, дефи-
нирана в Конституцията на страната, както и поетите ангажименти, свързани с колективната от-
брана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Колективната 
отбрана на Алианса е най-надеждното средство за защита на всеки съюзник и въоръжените 
сили се изграждат и подготвят за изпълнението на своите задължения в този контекст.4

Съвременната средата на сигурност и тенденциите за заплахите за сигурността на стра-
ната са все по-динамични и по-трудно предвидими, а огнищата на напрежение са все по-близо 
до нашите граници. Поради тази причина е необходима поддръжка на съществуващите и из-
граждане на нови отбранителни способности, адекватни на новите условия.

Тук идва ролята на отбранителната политика. Тя е политиката на държавата по отно-
шение на използването на въоръжена сила за реализиране на националните интереси. Тя 
създава, поддържа и развива необходимите за осъществяване на националните интереси въ-
оръжени сили, при това в рамките на ресурсните ограничения и, при необходимост, организира 
тяхното използване. В рамките на отбранителната политика има две направления – подготовка 
и прилагане на въоръжена сила.

Стратегическата цел на отбранителната политика е защитата и утвърждаването на на-
ционалните интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата на 
сигурност отбранителни способности и чрез изграждане на оперативно съвместими модерни 
въоръжени сили с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи.5

В рамките на отбранителната политика влизат определянето на целите, начините и сред-
ствата за тяхното постигане. Тя има цялата отговорност по отношението на развитието и използ-
ването на въоръжена сила за постигане на националните цели и за защита на националните 
интереси. Макар въоръжените сили на страната да имат задачи извън пряката подготовка и учас-
тие във военни действия, а отбранителната политика да включва и други национални ресурси, ос-
новният фокус на отбранителната политика е подготовката и използването на въоръжените сили.

Планирането е процес, при който се прави избор измежду определен брой алтернати-
ви по определени критерии и се взема решение какви ще са последващите действия. Това е 
процес, включващ създаването и оценката на всеки набор от взаимосвързани решения. При 
планирането се решава предварително какво трябва да се извърши, как да се извърши, кога да 
се извърши, и кой трябва да го извърши.

Планирането на отбраната е базирано на способности. Целта на процеса на планиране 
на отбраната е да защити и утвърди националните интереси. За да се изпълни тази цел е 
необходимо да се изградят, поддържат и използват отбранителни способности, които да са 
адекватни на средата за сигурност.

При планирането на отбраната се акцентира върху връзката между политическите ам-
биции на страната във военната сфера, ресурсите, които нацията може да отделя за отбрана 
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и типа въоръжени сили и военна стратегия, които са необходими. За да се реализират поли-
тическите амбиции е необходимо изграждане, поддържане и развитие на способностите на 
въоръжени сили при съответни ресурсни ограничения. Планирането се осъществява според 
националните изискванията и тези на НАТО и ЕС по отношение на изграждането и поддържа-
не на отбранителните способности и необходимостта от ангажиране на ресурси. Процесът на 
отбранителното планиране е синхронизиран с процеса на отбранително планиране в НАТО и 
съответния процес в ЕС.

Процесът на планиране на отбраната е непрекъснат и цикличен. Основен рамков доку-
мент, който поставя началото на нов цикъл на планиране е Указания по отбранителна полити-
ка. При провеждане на стратегически преглед на отбраната и/или периодични прегледи на от-
браната, наред с Указанията по отбранителна политика, се разработват указания на министъра 
на отбраната за провеждане на стратегически преглед и/или преглед на отбраната. Указанията 
включват информация, необходима за цялостния процес на планиране, а именно: оценка на 
средата на сигурност, ниво на амбиция за използване на въоръжените сили, роля на въоръ-
жените сили, приоритети на отбранителната политика, наименования на общите сценарии за 
планиране, прогнозна финансова рамка, стратегически допускания по планирането и ограни-
чения. За синхронизирането на националния процес на планиране на отбраната с този в НАТО 
(NATO Defence Planning Process) е необходимо разработването на Указанията по отбранителна 
политика да започне с началото на работата по изготвянето на Политическите указания в НАТО 
(Political Guidance).6

През 2018 г. НАТО стартира поредния цикъл от процеса на планирането на отбраната 
(2018 – 2022), като политическите указания, приети в съюзен формат, очертават ясно приори-
тетните области, в които Алиансът ще повишава капацитета си. Част от тях са:

 създаване на условия за осъществяване на навременни действия;
 поддържане на нивото на готовност и нарастване на силите;
 повишаване на оперативната съвместимост;
 изграждане капацитет в областта на гражданско аварийното планиране;
 адаптиране на командната и структурата на силите на НАТО.

Съгласувано по време с цикличността на планирането на отбраната в НАТО и Европей-
ския съюз, с Решение № 26/18.01.2019 г. на Министерския съвет е стартиран процес на Страте-
гически преглед на Системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед 
на отбраната. На ниво Министерство на отбраната се провежда Преглед на отбраната, който 
трябва да приключи през месец април 2020 година.

Според Указания на Министъра на отбраната по отбранителната политика и за провежда-
не на преглед на отбраната7 основните усилия трябва да бъдат насочени към:

 Предприемане и прилагане на дългосрочни мерки за преодоляването на съществува-
щия проблем с неокоплектоваността с личен състав;

 Превъоръжаване с оперативно съвместимо с НАТО въоръжение и техника, при отчи-
тане на съществуващите ограничения;

 Усъвършенстване модела на постъпването на военна служба и кариерното развитие 
на военнослужещите, като то задължително се базира на ясни критерии и правила, основани 
на реално постигнати индивидуални и колективни резултати в условия на прозрачност;

 Подобряване условията на труд;
 Повишаване социалния статус, мотивацията и качеството на живот, определянето и 

осигуряването на справедливо възнаграждение на хората в отбраната, в съответствие с прино-
са за постигане на целите;

 Военно-образователната система да бъде ориентирана както към изграждане на 
съвременни професионални умения, така и към формиране на лидерски качества и способ-
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ности за вземане на отговорни самостоятелни решения. Военно-образователната система да 
ползва гъвкави модели за обучение, както и модели за интегриране на част от професионал-
ната подготовка, провеждана в съответствие с международните стандарти в образователните 
програми, като използва съвременни системи за оценка на образователните способности и 
разработва проекти за тяхното развитие;

 Разработване на варианти за изпълнение на военна служба от български граждани, 
желаещи да преминат начална и специална военна подготовка;

 Всички проекти за модернизация да бъдат финансово реалистични и планираните 
за придобиване способности да бъдат осигурявани в техния пълен жизнен цикъл, във всички 
направления на разходите: заплати и осигуровки, поддръжка и капиталови разходи. Дей-
ностите да се насочат към постепенно преустановяване на зависимости при изграждане на 
способности и модернизация на системи от страни-доставчици, които не предлагат индустри-
ално сътрудничество и/или поддръжка на въоръжение и техника на български икономически 
оператори.

Прегледът на отбраната решава някои основните задачи, свързани с определянето на: 
целите в областта на отбраната и роля, мисии, ниво на амбиция, основни задачи на въоръ-
жените сили; отбранителните способности, които страната ще създава и поддържа; основни 
параметри на бъдещата структура на въоръжените сили и основни стъпки на прехода към нея; 
компонентни политики, включително свързаните с развитието на човешките ресурси, образо-
ванието, двустранното и многостранно сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната, 
аквизицията, социалната политика и други.

Настоящият Преглед включва планиране на отбранителни способности по сценарии, 
определяне на задачите в съответните йерархически нива, дефиниране на необходимите 
отбранителни способности и определяне на необходимите структури, като се разработват и 
анализират поне две алтернативи, съответстващи на качествено различни организационни ре-
шения, разработват се варианти за прехода към бъдещата структура на въоръжените сили, 
като е необходимо да се оцени и рискът, свързан с изграждането на новите способности. При 
провеждане на Прегледа се конкретизират изискванията, приоритетите и сроковете за разви-
тие на силите и отбранителните способности. Процесът завършва с приемане на Програма за 
развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2032 и на План за развитие на 
въоръжените сили 2026.

Целта на Прегледа е не просто реформиране на неефективни и създаване на нови струк-
тури, а постигане на реална трансформация на въоръжените сили в съответствие с изпълне-
нието на конституционните им задължения и поетите ангажименти към колективната отбрана. 
Отбранителните способности трябва да отговарят на националните критерии, показатели и 
изисквания, да осигуряват националния суверенитет и допринасят за колективната сигурност 
и отбрана в съответната бюджетна рамка. С най-висок приоритет остава осигуряването и про-
веждането на подготовката на формированията, декларирани за участие в Силите за отговор 
на НАТО, участие в операции зад граница и на Силите за бърз военен отговор и Бойната група 
HELBROC на ЕС.

Развиването на способности за отбрана е сложен процес. При планиране и придобиване 
на способности, е необходимо:

 да се идентифицират стратегическите обстоятелства, в които е вероятно да се окаже 
страната;

 да се идентифицират евентуалните пропуски в текущите способности;
 да се балансират наличните и необходимите нови способности;
 да се планират дълги срокове за поръчки за модернизиране;
 да се използват развиващите се технологии и учения;
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 да се поддържа оперативна съвместимост със съюзни и потенциални коалиционни 
партньори;

 да се спазва строга финансова рамка.
Вземайки предвид тези фактори и други, при необходимост, планиращите трябва да от-

говорят на въпросите:
 какви са текущите пропуски в наличните способности;
 кои подобрения или нови способности са от съществено значение;
 какво е постижимо сега;
 какво трябва да се постигне в бъдеще;
 какви са рисковете от несъответствие между наличните и необходимите нови способ-

ности;
 какви са вариантите за намаляване на несъответствията, като се вземат предвид раз-

ходите и рисковете.
От своя страна правителството, в лицето на планиращите, може да поиска експертни 

мнения, свързани с потенциалните военни ситуации, при които може да се наложи използва-
нето на военна сила. Друга информация, необходима при планирането на отбранителни спо-
собности, са структурата на силите към момента и тяхната готовност за изпълнение на ролята 
и мисиите им. Каква е тяхната подготовка и дали са в състояние да изпълнят поставените им 
задачи и отговарят ли на поставените към тях изисквания. От особено значение е получените 
и поддържаните способности да могат да бъдат придобити и поддържани на приемлива цена. 
При необходимост може да се изисква и експертиза относно способности, които са в излишък 
или в недостиг. При способностите в излишък, става въпрос за способности, за които въоръ-
жение, основна техника или оборудването са в края на жизнения си цикъл или не е финансово 
целесъобразна модернизация, така че да се покрият изискванията на изпълняваните задачи. 
Способностите в недостиг са нови способности, които трябва да бъдат изградени или в рамките 
на текущия процес на планиране на отбраната са определени като необходими. При планира-
нето на отбранителните способности се извършва приоритезиране на наличните и необходи-
мите нови способности в зависимост от тяхната значимост и желания краен резултат.

В динамиката на съвременната среда на сигурност за осигуряване на националната и 
международна сигурност са необходими отбранителни способности, които да са адекватни на 
настоящите и бъдещите условия. Задачата на отбранително планиране е осигуряване на ста-
билна среда на сигурност именно чрез планиране на способностите, чрез които да се осъщест-
вят националните интереси и поставените цели, мисии и задачи.

1 Стратегията за национална сигурност на Република България.
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Да се каже кога точно започва Студената война е непосилна задача, най-малкото защото 
тя никога не е била официално обявявана. Като отправна точка за началото на това об-

ществено явление най-често се използват речите на съветския ръководител Йосиф Сталин и 
на британския министър-председател Уинстън Чърчил от февруари – март 1946 г.1 Ала дейст-
вията на държавите от „Голямата тройка“ (Великобритания, САЩ и СССР) показват, че в про-
дължение на близо година очертаващото се противопоставяне се задържа на латентно ниво 
поради необходимостта да приключи процесът по мирното урегулиране след края на Втората 
световна война. Подписването на мирните договори с Италия, с Румъния, с Финландия, с Унга-
рия и с България през февруари 1947 г. отваря пътя на скритата конфронтация да се превърне 
в явна. В тази връзка на Балканите е отредено още веднъж да докажат своята роля на „барутен 
погреб“ на Европа. През втората половина на 40-те години на XX век средата на сигурност на 
полуострова драстично се променя, което неминуемо се отразява както върху България, така 
и върху нейната армия.

***
В петъчния следобед на 21 февруари 1947 г. държавният секретар на САЩ Джордж Мар-

шал получава извънредна новина. Британското правителство уведомява Вашингтон, че само 
след 38 дни ще бъде спряна финансовата и материална помощ на Лондон за Гърция, където 
гори пожарът на избухналата година по-рано гражданска война между комунистическите и мо-
нархическите сили в страната. Изказва се надеждата, че мястото на Уайтхол ще бъде заето 
от Белия дом и се изтъква нуждата от оказването на помощ и на Турция. В следващите две 
седмици въпросът се обсъжда на най-високо ниво във Вашингтон. Проблемът е дефиниран 
като „криза, която може да доведе до съветско господство в Европа, Близкия изток и Азия“2. 

ПР ЕНИ Е В СРЕ А А А СИ РН С  НА АЛ АНИ Е  
И Н  РА ЕНИЕ ВЪР  РАНА А НА ЪЛ АРИ  

ИС РИ ЕС И  ПИ   НА АЛ   
НА С ЕНА А В НА

Резюме: Целта на доклада е на основата на нова архивна документация да представи 
една картина на промените в средата за сигурност на Балканите и влиянието им върху 
отбраната на България в началния етап на Студената война. Проследява се обтягането 
на ситуацията на полуострова и как това се отразява върху военната политика на 
българската държава през втората половина на 40-те години на XX век. 

Ключови думи: среда за сигурност на Балканите, отбрана на България, военна 
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Abstract: By using newly discovered archival records, the author aims to present a picture of 
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Това според висшите политически кръгове в САЩ не трябва да се допусне. Страхът ключови 
точки на световната карта да попаднат под влиянието на Москва води до конкретно решение за 
оказване на финансова и материална помощ за Гърция и Турция в размер на 400 млн. долара 
за периода до 30 юни 1948 г.3 На 12 март 1947 г. в реч на президента Хари Труман пред Кон-
греса на САЩ е обявено взетото решение за оказване на подкрепа за правителствата в Атина 
и Анкара, като се акцентира върху надеждата, която свободните народи по света възлагат на 
Вашингтон в поддържането на тяхната свобода, както и върху заплахата за световния мир и 
дори за добруването на американската нация, ако САЩ се поколебае в своето водачество. 
Както посочва Дейвид Фромкин, с този акт „Съединените щати заеха мястото на Англия в под-
държането на европейски баланс на силите в Източното Средиземноморие“4. Обявяването на 
доктрината „Труман“ за пръв път ангажира трайно Вашингтон в европейските дела. Завръща-
нето към изолационизма, както след Първата световна война, се оказва невъзможно в новите 
геополитически реалности. На дневен ред застава намесата на Балканите.

На 24 май 1947 г. в Гърция пристигат първите американски военни, а месец по-късно 
мисията е оглавена от генерал Уилям Ливсей. Първостепенната задача включва реорганиза-
цията на гръцката армия. До края на 1947 г. на две заседания на Висшия съвет на отбраната 
в Атина се препоръчва увеличени на гръцките въоръжени сили с 50 000 души, а в отговор на 
молба за изпращане на 200 американски военни инструктори в Гърция пристига още една ми-
сия, водена от генерал Стивън Чембърлейн5. Паралелно с този процес започва и доставката 
на въоръжение за гръцката армия. Още в периода март – юни 1947 г. Гърция получава само-
летни двигатели, тренировъчни самолети и миночистачи. През август 1947 г. в Пирея прис-
тига кораб с въоръжение и дори, според дописника на в. „Етникос Кирикс“ от Ню Йорк, във 
Вашингтон се обсъжда изпращането на две американски дивизии в Гърция6. Само в рамките 
на август 1947 г. пристигат още 10 кораба. В следващите месеци доставките продължават, 
като до края на годината са изпратени 174 000 тона военно снаряжение на стойност 40 млн. 
долара. В края на декември 1947 г. е формирана Обединена военна група за планиране и 
съветване на САЩ (JUSMAG), а по-рано през месеца генерал Ливсей оторизира увеличение 
на гръцката армия с 12 000 души7.

В началото на 1948 г. американското военно присъствие в Гърция става далеч по-осеза-
емо. В един доклад до Съвета за национална сигурност от изпълнителния секретар на Съвета 
от 6 януари 1948 г. се изтъква, че сигурността на Източното Средиземноморие и Близкия изток 
са жизнено важни за сигурността на САЩ и че тази сигурност може да бъде застрашена, ако 
СССР установи контрол в Италия, Гърция, Турция или Иран. В защита на своите интереси 
Вашингтон трябва да е готов да използва всички свои политически, икономически и, ако се 
наложи, военни средства8. В изпълнение на тази политика още същия месец към гръцките бре-
гове се приближават части на Шести американски флот, а някои пристанища са посетени от 
американски кораби9. През февруари 1948 г. в Гърция пристига новият ръководител на аме-
риканската военна мисия генерал Джеймс Ван Флийт, който се определя в някои български 
доклади за ситуацията в Гърция като „добър боеви офицер“10. Енергичен военен, той се заема 
със задачата да реорганизира изцяло гръцката армия. По негова инициатива са сменени 10 от 
всичко 11 генерал-лейтенанти в гръцката армия. Американски военни съветници са изпратени 
във всички подразделения от дружина нагоре. До септември 1948 г. военната мисия на САЩ 
достига до 450 души11. През 1949 – 1950 г. реорганизацията на гръцката армия под американски 
надзор продължава с усилени темпове. През февруари 1949 г. е изработен специален операти-
вен план за война на Балканите с наименование „Люгуорм“. В него е направена е кратка оценка 
на военната авиация на някои от потенциалните гръцки съперници – Албания и България, като 
се заключава, че първата няма военновъздушни сили, а втората разполага с 210 бойни само-
лета, които не са ефективни. Набелязани са и редица задачи за Шести американски флот. През 
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декември 1949 г. този план е координиран и с командира на американските военноморски сили 
в Източния Атлантик и в Средиземно море, като се стига до заключението, че е задоволителен 
от морска гледна точка и ще бъде инкорпориран в общите военни планове12. Основните компо-
ненти на плана се съдържат и във военната разработка „Феникс“ от септември 1950 г., дело на 
групата американски военни съветници в Гърция. Този нов план акцентира върху защитата на 
страната при евентуално нападение от страна на Албания или България, подкрепени от СССР 
и/или другите сателити, както и от гръцките комунисти. Смята се, че територията на Югославия 
също може да бъде нарушена дори и страната да остане неутрална. Планът „Феникс“ е изме-
нен два пъти след влизането на Гърция в НАТО – през февруари 1953 г. и през юни 1954 г.13 

През 1948 – 1949 г. продължават оръжейните пратки за Атина. Доставя се разнообразна 
бойна техника за всички видове въоръжени сили: стражеви кораби, самолети, планински и про-
тивовъздушни оръдия, миномети, 30-тонни танкове, джипове, камиони, леко и тежко стрелково 
въоръжение, боеприпаси14. Нуждата от това е показана при някои анализи за ситуацията в 
страната. В доклад на ЦРУ от февруари 1949 г. e отбелязано: „Всяко намаляване на американ-
ската помощ би могло да има катастрофален ефект“. В последвала специална резолюция на 
Съвета за национална сигурност от 22 март 1949 г. се заявява, че интересите за сигурността на 
САЩ изискват продължаване на програмата за Гърция15. Общо до края на гражданската война 
правителството на САЩ изпраща военна помощ за Гърция на стойност 353,6 млн. долара. До-
ставеното оръжие включва кораби, самолети, 4130 оръдия и миномети, 89 438 бомби и ракети, 
159 922 единици стрелково оръжие, 7,7 млн. артилерийски снаряда и мини, 455 млн. патрони, а 
към края на 1949 г. гръцката армия възлиза на 217 хил. души16. Въпреки оказаната помощ оба-
че в американските анализи за състоянието на гръцките въоръжени сили от периода са доста 
критични. Така например в един доклад от 1 декември 1948 г. се заявява: „Малко помощ може 
да се очаква от Гърция в случай на конфликт между САЩ и СССР“17.

Засилената американска военна активност на Балканите не отминава и другата стратеги-
ческа важна страна на полуострова – Турция. Пет дни преди появата на първите американски 
военни в Гърция в Анкара пристига американска морска мисия начело с адмирал Конели, която 
престоява в турската столица четири дни. На 22 май 1947 г. в Турция идва нова мисия в състав 
20 души, водена от генерал Лансфорд Оливър, чиято цел е да проучи нуждите на страната в 
следващите няколко месеца и да изготви двустранно споразумение за помощ между САЩ и 
Турция. В последвалата през юни същата година обиколка на американските военни из стра-
ната генерал Оливър отбелязва, че турската армия е отлична, но се нуждае от подходящо 
въоръжение и от боеприпаси. На 12 юли 1947 г. се подписва американско-турски договор за 
взаимопомощ, а скоро след това е поставено началото на постоянното американско съсредото-
чаване в Турция. Тези американски инициативи в страната не остават незабелязани от СССР и 
още на 12 юни 1947 г. в официоза „Правда“ е публикувана статия със заглавие „Американските 
планове за модернизацията на Турция“, в която се изтъква, че САЩ замисля „да модернизира 
турската армия“. Заключението е: „Военно, Турция, престана да бъде независима страна“18.

Поради гражданската война в Гърция и нуждата от незабавна военна намеса там същин-
ската американска военна помощ за Турция започва едва от 1948 г. През април – май 1948 г. в 
Турция пристигат първите големи доставки на въоръжение и на бойна техника. Последовател-
но са получени тренировъчни и двумоторни самолети, голям брой камиони, оръдия и танкове. 
Само до 7 май 1948 г. в пристанището Ескендерум (Александрета) пристигат 8 американски 
кораба с военни материали.

Определени лица от американската военна мисия в Турция даже правят изявления, че 
САЩ има намерение да направи от турската армия „една от първите в Европа“19. В някои ана-
лизи от периода се отчита значителният военен потенциал на Турция при евентуални бой-
ни действия, за разлика от този на Гърция. Изказано е мнението, че при съветска инвазия 
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в Близкия и Средния Изток Турция е единствената страна, която може да окаже съпротива. 
Турската армия се изчислява на 450 000 души, а военновъздушните сили – на 1551 самолета, 
от които 663 изтребителя и 328 бомбардировача. Направена е оценка на възможните места за 
изграждане на бъдещи американски военни бази в страната (най-вече авиобази), като са раз-
гледани три потенциални района – централното плато на страната, районът на Искендерум и 
районът на Измир. Отчитайки преимуществата и недостатъците на трите точки, американското 
командване стига до извода, че най-подходящ е вторият район поради геостратегическото си 
място, позволяващо установяването на контрол върху всички транспортни линии от съветска 
територия до района на Кайро – Суец и защитата на последния, възможностите за нападателни 
действия и най-продължителна отбрана в сравнение с другите две точки при съветска агре-
сия. Същевременно не са спестени и редица недостатъци на отбранителните и нападателните 
възможности на страната. Отбелязва се липсата на качествено електронно оборудване и сла-
бите възможности на турската армия за противовъздушна отбрана, като за отстраняването на 
тези проблеми американското командване изчислява, че ще се нуждае от минимум 3 години, 
а относно нападателните възможности на армията се отчита тяхната голяма зависимост от 
външни доставки на съвременна бойна техника и боеприпаси20. Критики са отправени и към 
примитивната икономика, слабата инфраструктура, лошото състояние на летищата и пристани-
щата, слабата подготовка на нисшия и среден офицерски състав. В един от анализите даже се 
заявява, че в периода 1947 – 1951 г. 58% от турските войници са неграмотни21. Утвърждаването 
на програмата за „взаимна отбрана“ през октомври 1949 г. и започването на Корейската война 
през 1950 г. довежда до значително увеличение на американската военна помощ за Турция и 
Гърция в следващите години22.

***
В тази напрегната военнополитическа обстановка на Балканите България и българската 

армия правят първите си стъпки в Студената война. Началото е трудно поради военните клаузи 
на подписания на 10 февруари 1947 г. Парижки мирен договор. Според договора личният със-
тав на българската войска е ограничен, тонажът на флота – до 7 250 тона, а авиацията – до 90 
самолета, от които не повече от 70 бойни. На север от границата с Гърция се забранява стро-
ежът на постоянни укрепления и военни съоръжения за стрелба в гръцка територия. Страната 
няма право да притежава атомно оръжие, самодвижещи се или управляеми снаряди, морски 
мини или торпеда от неконтактен тип, подводни лодки, торпедни лодки или специализирани ти-
пове щурмови кораби. Надвишаващите военни материали и техника от съюзнически произход 
трябва да бъдат предадени на правителствата на СССР, САЩ и Великобритания или унищо-
жена в срок от една година от влизането в сила на договора. Предвидено е съветските части 
да се изтеглят от територията на страната не по-късно от три месеца след ратификацията на 
договора, което става в края на годината23.

Тези ограничения до голяма степен осакатяват българските въоръжени сили. Армията 
е лишена от някои от основните видове въоръжение, доказали своята ефективност в хода на 
Втората световна война. Забраната за строеж на укрепления по граница с Гърция оголва за-
щитата на страната от възможна агресия от юг24. Интересен момент относно ограниченията за 
числеността на армията е, че на практика тяхното спазване е изключително кратко. В изказване 
на министъра на народната отбрана генерал Георги Дамянов на заседание на Великото народ-
но събрание от 5 март 1948 г. се посочва, че към 1 януари 1948 г. българската армия се състои 
от 65 500 души. От друга страна обаче в списъчния състав за числеността на армията към  
1 юни 1948 г. цифрата вече е 77 574 души25. 

Изтеглянето на съветските войски от България в края на 1947 г., придобилата ясни очер-
тания заплаха от външна агресия и осакатяването на армията от мирния договор извеждат на 
преден план неотложната нужда от изграждане на военни връзки със съюзниците от блока чрез 
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конкретни юридически споразумения. Като първи потенциални военни партньори още през про-
летта на 1947 г. се очертават двете държави, имащи обща граница с Гърция – Югославия и 
Албания. Това се потвърждава и от някои разузнавателни доклади. В две известия за положе-
нието в Югославия в периода 21 април – 20 юни 1947 г. се акцентира върху отношението на 
Белград към Гърция е като към неприятелска сила и върху нарушения на границата от гръцка 
страна26. Сходно съдържание имат и докладите за отношенията между Атина и Тирана. Така в 
едно донесение от 25 април 1947 г. се споменава за постоянни гръцки нападения по албанската 
граница и за потискането на албанското малцинство в Гърция27. Зачестяват и донесенията за 
нарушения на българо-гръцката граница. В меморандум на българското правителство от лято-
то на 1947 г. например се говори за цели девет нарушения на границата в периода са период 
от четири месеца, като при няколко случая даже има обстрелване на български постове, а един 
път е обстрелян български самолет28.

Тези индикации неминуемо налагат с благословията на Москва да се изградят първите 
съюзни връзки на регионално ниво. Още през лятото на 1947 г. са подновени двустранните 
преговори между България и Югославия, прекъснати през 1946 г. На специална среща в 
Блед между 30 юли и 1 август 1947 г. е съгласуван текстът на бъдещ съюзен договор29. По 
време на срещата се обсъждат и някои военни инициативи на двете страни. Неслучайно Г. 
Димитров изтъква необходимостта от създаване на силни армии, които да са в състояние 
да дадат отпор на евентуален удар от юг30. Постигнатите в Блед договорености се оценяват 
високо и от ЦК на БРП (к). В протокол от съвещание на 14 август 1947 г. Споразумението се 
характеризира като „най-сериозен успех в областта на външната политика“ и като „мощен 
фактор на мира и демокрацията на Балканите и в Европа“. Подобни заключения се съдържат 
и в някои изявления на висши военни дейци. В заповед на министъра на народната отбрана 
от октомври 1947 г. четем: „Сключената спогодба в Блед открива нова ера в отношенията на 
двата братски народа и двете войски“31.

Започналата ескалация на Студената война през първата половина на 1947 г. довежда до 
неминуемо стягане редиците на съветските сателити. В края на септември, в Шкларска Порем-
ба, Полша, е проведено съвещание на деветте комунистически партии. В хода на заседанията 
главният идеолог на СССР Андрей Жданов посочва окончателното разделяне на два лагера 
– на „миролюбивия социализъм“ и на „агресивния империализъм“. В резултат от съвещанието 
се създава Информационно бюро на комунистическите партии (Коминформбюро), чиято цел 
е да координира действията на ръководствата на сателитните държави с Москва. Интересен 
момент по време на заседанията представляват изказванията на българските представители 
Вълко Червенков и Владимир Поптомов, които посочват опасността, която Гърция и Турция 
представляват като бази на САЩ32. 

През октомври 1947 г. решенията на съвещанието стават обект на обсъждане и в По-
литбюро на ЦК на БРП (к). В заседанието от 7 октомври в дневния ред на обсъжданите теми 
попада и въпросът за военнополитическата ситуация на България. Изказано е опасението от 
агресия, макар и локална, най-вече от гръцка страна. Набелязана е нуждата от засилване на 
военните връзки с Румъния и Унгария. С оглед националната сигурност е изведена необходи-
мостта от „час по-скорошно сключване на съюзни договори с приятелските страни, срещу всяка 
възможна агресия [курсив мой – Б. Ж.]“, като тези договори следва да са: с Югославия (първата 
половина на ноември), с Чехословакия (края на ноември), Румъния (декември), с Полша, Унга-
рия и СССР33. На 14 октомври от Москва идва директива за сключване на Договори за дружба, 
сътрудничество и взаимна помощ между Полша, Унгария, Румъния, Югославия и България, 
обоснована със заплахата от Германия и обединилите се около нея държави. В последвал пле-
нум на ЦК на БРП (к) от същия ден се вземат решения за започването на „курс към най-тясно 
сближение с Югославия“ чрез сключването на съюзен договор с близка перспектива за феде-
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рация и подписването на подобни договори с Чехословакия, Полша и Румъния до края на годи-
ната. Поради географското положение на България, граничещо с „огнища на агресия“, се счита 
за необходимо армията да се сближи още повече със съветската, югославската и румънската 
армии, като се уеднакви с тях политическата и военна подготовка. Отбелязват се гръцките 
аспирации за някои български територии, материализиращи се в постоянни провокации по гра-
ницата, и „окупацията на Гърция от чужди войски“34. Необходимостта от сключването на съюзни 
договори е разисквана и в кореспонденцията между Георги Димитров и Трайчо Костов. В едно 
писмо от Димитров до Костов например се отбелязва нуждата от полагане на всички усилия 
за сключване до края на годината договори с Румъния, Чехословакия, Полша и Албания, а по 
възможност и с Унгария, а през януари или февруари 1948 г. – и със СССР35. В резултат от 
тези решения на 27 ноември 1947 г. в Евксиноград е подписан съюзен договор между България 
и Югославия, а на 16 декември с.г. – и с Албания. Във формулировката и на двата договора 
е изведена на преден план неопределената „заплахата от трета страна“, като едва ли има 
съмнение за коя съседна и на трите държави страна става въпрос. Неслучайно още преди под-
писването на втория съюзен договор Георги Димитров заявява нуждата от създаването между 
народите на България, Югославия и Албания на „гранитен фронт от Черно море до Адриатиче-
ско море“, който трябва да пази свободата, народната демокрация и трайния справедлив мир, 
„като част от общия фронт против империализма и подпалвачите на нови войни“36. 

През първата половина на 1948 г. процесите на военна интеграция на България със стра-
ните от блока продължава. На 16 януари 1948 г. в Букурещ е сключен съюзен договор при 
същите военни ангажименти с Румъния, затваряйки кръга на съюзни договори между България 
и възможните балкански съюзници37. Следваща стъпка представлява подписването на догово-
рите с останалите страни от блока. От първостепенна важност в тази насока е договорът със 
СССР, подписан на 18 март 1948 г. В него е спазена същата формулировка относно военните 
ангажименти.

Остава единствено подписването на договорите с централноевропейските „народни де-
мокрации“. Подготовката на договора с Чехословакия започва в началото на 1948 г. Ябълка 
на раздора при преговорите стават именно военните ангажименти. Още през октомври 1947 г. 
Трайчо Костов пише на Георги Димитров за нуждата да се убеди чехословашкото правител-
ство, че нападение от юг ще бъде еднакво опасно и за Чехословакия, като това изявление е 
сходно с позицията на Белград и Москва по въпроса38. Тези намерения обаче срещат неочаква-
но противодействие от Прага, където до февруари 1948 г. половината министри са привърже-
ници на западната демокрация, опитвайки се да запазят позицията на Чехословакия като „мост 
между Изтока и Запада“. През януари 1948 г. Политбюро решава да се отложи подписването 
на договора и да се премине към подписването на договори с Полша и Унгария, тъй като Со-
фия смята за невъзможно приемането на чехословашката формула (при военна агресия от 
Германия), а „това ще създаде прецедент, вреден и за тях и за нас, и увреди сключването на 
съюзните договори с Унгария и Полша“39. След Февруарската криза през 1948 г., в резултат 
на която Чехословашката комунистическа партия на практика овладява властта, на 23 април 
същата година в Прага е сключен двустранният договор между двете страни. 

Сходни проблеми възникват и в преговорите с Полша. Въпреки че текстът на договора е 
съгласуван още през ноември 1947 г. с формулировката за военен ангажимент спрямо трета 
страна, през януари 1948 г. полската позиция неочаквано се променя поради реалната въз-
можност от конфликт на Балканите. Българският посланик Павел Тагаров дори дава оценка, 
че „поляците с единия ъгъл на окото поглеждат на Запад“40. Въпреки разногласията, в крайна 
сметка българско-полският договор се сключва, но със значително забавяне – едва на 29 май 
1948 г. във Варшава. С отлагане във времето е сключен и последният съюзен договор – този 
с Унгария. Българското предложение за договора е представено още през януари и не предиз-
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виква никакви забележки относно формулировките за военни ангажименти41. Договорът обаче 
е сключен на 16 юли 1948 г., забавен до голяма степен от възникналата криза в Източния блок, 
свързана с разрива в отношенията между Москва и Белград. Въпреки опитите на българското 
политическо ръководство за разширяване на военните ангажименти при договорите с Полша 
и Чехословакия, включените договорености са формулирани спрямо Германия или съюзна на 
Германия друга страна.

Сключването на двустранните договори през 1947 – 1948 г. бележат първия етап в учас-
тието на България във военната интеграция на Източния блок. За пръв път правно се регламен-
тират военнополитическите връзки между София и останалите страни от блока. Чрез поста-
новленията за оказване на помощ при агресия от неопределена трета страна, българската 
армия се озовава в една система от съюзни връзки с останалите страни от блока в очакването 
Студената война да премине в гореща. Започналото американско военно съсредоточаване в 
Гърция и Турция и първите стъпки на западните държави към формиране на военнополитиче-
ска структура до голяма степен активизират този процес. Въпреки очакването обаче за удар от 
юг, първият непосредствен неприятел се оказва на запад42.

Появата на тази първа заплаха е свързана с разрива в отношенията между ръководства-
та в Москва и Белград през първата половина на 1948 г. Започнали с невинен спор за изпра-
щането на една югославска дивизия в Албания, противоречията преминават в отзоваване на 
съветските военни съветници от Югославия и в открита епистоларна война между Йосип Тито 
и Сталин. Конфликтът води до критика на останалите съветски сателити към позицията на Юго-
славската комунистическа партия (ЮКП) и заемането на „непримирима позиция към югосла-
вяните“ по време на второто заседание на Коминформбюро в Букурещ на 22 – 24 юни 1948 г. 
Възникналата кризисна ситуация се обсъжда по време на разширен пленум на ЦК на БРП (к) 
на 27 юни. В разискванията е отбелязано, че ситуацията в ЮКП довежда до определени труд-
ности по отношение сътрудничеството между двете страни в политическата, икономическата и 
военна сфера, а направената оценка е: „Те са тръгнали и ще отидат по-далеч – към неизбежно 
сътрудничество с англо-американския империализъм“. Все пак е изказана ефимерната надеж-
да, че кризата в Югославия няма да засегне добрите отношения между двете държави43. Ох-
лаждането на българо-югославските отношения, които от опитите за политическо обединение 
стигат до враждебност, са плод на подчиненото положение на българската политика спрямо 
Москва. Само в рамките на няколко месеца от най-желан съюзник на Балканите Югославия се 
превръща в потенциален враг. 

Още през втората половина на 1948 г. са извършени редица инициативи в рамките на 
възникналата ситуация. На 2 юли Политбюро решава да се вземат всички мерки за засилва-
не охраната на западната граница44. Проблем в междудържавните отношения представлява 
и въпросът за Пиринска Македония. На пленум на ЦК на БРП (к) от 12 – 13 юли 1948 г. той 
е разискван подробно. Взето е решение за незабавно възстановяване на суверенитета на 
България там и се подчертава, че планираната федерация с Югославия е възможна само ако 
Белград остане верен на „общия социалистически и демократически международен фронт“45. 
От юли зачестяват и донесенията за военни инициативи на Югославия. В редица доклади за 
Югославия от лятото на 1948 г. се говори за движението на югославски части по границата и за 
провеждането на мобилизация. Истинска заплаха представлява съсредоточаването на 16-та 
пехотна дивизия в района на Брезово – Царско село – Пехчево, а по непотвърдени данни друга 
дивизия се насочва към района на Пехчево – Борово, като тази информация довежда дори до 
изпращането на послание от Георги Димитров до Москва с настояване да се обсъдят спешни 
мерки за защита на границата с Югославия46. През този период се появяват и първите доклади 
относно състоянието на югославските въоръжени сили. В един доклад от септември 1948 г. се 
споменава, че те са разделени в 6 армии, състоящи се от 33 дивизии. Изтъква се наличието на 
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две танкови дивизии – в Скопие и в Любляна, и 5 или 6 танкови бригади47. Ситуацията между 
двете страни се влошава още повече от зачестяването на граничните инциденти, които само 
до края на 1948 г. наброяват около 300. Обтягането на българско-югославските отношения 
покачва цената на Албания в балканския геополитически възел. Неслучайно през септември 
1948 г. Политбюро взима решение за изпращане на военно аташе в Тирана и за засилване на 
връзките между българските и албанските въоръжение сили48. 

Изострена остава и ситуацията по южната граница, където през 1948 г. се случват някол-
ко значими гранични инциденти. През февруари два турски самолета са свалени от граничната 
застава при Созопол, като единият се разбива в морето, а другият – на остров Света Анаста-
сия. В следващите няколко месеца турски самолети прелитат над залива Силистар в района 
на Синеморец, както и в районите на Крайново, Воден и Странджа, като българските гранични 
застави даже ги обстрелват49. Напрегната остава ситуацията и на българско-гръцката граница, 
където през пролетта и през лятото на 1948 г. положението е близко до война. Особено тежки 
инциденти стават през април – май в района на Свиленградско. През август ситуацията на 
границата стига критичната си за годината фаза. В няколко донесения от Антон Югов до Георги 
Димитров от 17 – 18 август се споменава за сериозни престрелки при някои гранични пунктове и 
дори се изказва мнение, че „тази акция очевидно е звено в подготвяната от англо-американците 
интервенция против нас“, а в резултат на това Политбюро на ЦК на БРП (к) взима решение за 
установяване на постоянна радиовръзка с тези райони50.

Продължаващите инциденти по границите с Гърция, Югославия и Турция налагат нуж-
дата от конкретни решения в тази насока51. През 1949 г. е създаден още един граничен сектор 
на българо-гръцката граница, 4 нови застави по българо-югославската граница, а заставите 
в Царевския и Созополския участък са прекатегоризирани52. Във връзка с нуждата от инфор-
мация за ситуацията в съседните на България страни се увеличават и секретните пунктове 
на военното разузнаване. През 1949 – 1950 г. са създадени 4 нови секретни пункта (към вече 
съществуващите четири в с. Звездец, Харманли, Кърджали и Петрич) – във Видин, в Сливница, 
в Дупница и във Варна. През юни 1950 г. се решава да се създаде и гранична зона с дълбочина 
до 30 км на западната, на южната и на югоизточната граница и по Черноморското крайбрежие 
в участъка от Резово до Бургас. В рамките на тази зона се формират две гранични ивици: 
двукилометрова ивица по всички граници и забранена ивица от 10 до 600 м от всички граници 
с изключение на черноморската в района от река Велека до българско-румънската граница53.

През юли 1950 г. в България са изпратени съветски военни по молба на Вълко Червенков 
до Сталин с цел да проучат въпроса за засилване на граничните фортификации. В резултат от 
работата на групата се изработва план за изграждане на отбранителни рубежи на разстояние 
20 км от границите с Гърция, Турция и Югославия. Препоръчано е и съсредоточаването на 
няколко бронирани дивизии в опорни пунктове в Западна и Югоизточна България. С решение 
на Политбюро от ноември 1950 г. е одобрено създаването на 5 нови гранични отряда и на 15 
нови гранични застави. Числеността на заставите по границите с Турция и Гърция се увеличава 
от 32 на 45 души, а на тези по морските граници – от 15 на 20 души. Предприемат се мерки за 
подобряване на граничното фортификационно строителство. През декември 1950 г. е одобрен 
план на Министерството на народната отбрана, който предвижда да бъдат завършени и на-
пълно оборудвани полосите за отбрана по западната, по южната и по югоизточната граница54. 

В резултат от обтягането на ситуацията на Балканите от 1947 г. насетне България пред-
приема мерки и за превъоръжаването на своята армия. Така на 1 септември 1947 г. е подписан 
българско-съветски договор за доставка на въоръжение. По силата на този договор до март 
1948 г. в България е доставено огромно количество въоръжение за всички родове войски. В 
отчета на търговския представител в Москва Борис Христов от 15 март се споменава за по-
лучаването на 386 танка Т-34, 12 САУ-76, 806 зенитни, противотанкови, полкови и дивизионни 
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оръдия и гаубици, 256 миномета, 12 торпедни катера и 3 подводници, 32 самолета Ту-2, 11 674 
пушки, 7 858 пистолети, 8 054 картечни пистолети, 1 359 леки и тежки картечници, 677 камиона 
и мотоциклети, огромно количество боеприпаси (патрони, гранати, снаряди, мини), химическо 
въоръжение и средства за комуникация. Впоследствие до август 1948 г. допълнително са пре-
доставени още един самолет Ту-2, 180 камиона, трактори и мотоциклети, 39 комплекта въоръ-
жение за танк Т-34 и САУ-7655.

През втората половина на 1948 г., като резултат от появилата се заплаха от страна на 
Югославия, са сключени още два подобни договора. Първият от тях е подписан на 29 юли. 
Оръжието, което трябва да се достави, възлиза на 26 броя 45-мм оръдия, 24 броя 76-мм полко-
ви оръдия, 50 броя 37-мм зенитни оръдия, 40 броя 85-мм зенитни оръдия, 12 бойни установки 
БМ-8 на камиони ЗИС-5 (една от разновидностите на известната „Катюша“), 77 камиона ГАЗ-51 
и ГАЗ-63, 6 катера, 132 миномета, 17 000 пушки, 120 снайперови пушки, 1 400 пистолета, 1 200 
картечни пистолета, 910 леки картечници, 185 танкови картечници, 31 броя 12,7-мм картечници 
и други.

В последния ден от 1948 г. се подписва и вторият договор за доставка на военна техника. 
Той предвижда получаването на въоръжение за бреговите батареи и за военноморските бази56. 

***
Промените в средата за сигурност на Балканите през втората половина на 40-те години 

на XX век очертава полуострова като първото огнище на Студената война. Обявената амери-
канска помощ за Гърция и за Турция и започналото военно съсредоточаване на САЩ в двете 
държави провокират началото на процес по военна интеграция на държавите от съветската 
сфера на влияние. В него участва и България, която през 1947 – 1948 г. сключва поредица 
от двустранни договори с другите съветски „сателити“, а и със СССР. Те очертават рамката 
на помощта, която София може да очаква в случай на евентуален конфликт на Балканите. 
Разривът между СССР и Югославия през 1948 г. поставя България в деликатно положение, 
тъй като страната губи един от възможните си съюзници при сблъсък с Гърция и с Турция. 
Същевременно ситуацията по българските граници след 1947 г. постепенно се влошава. Това 
довежда до ответни мерки от страна на управляващите в София. Успоредно с това България 
прави и първи стъпки към нарушаване на военните ограничения на Парижкия мирен договор 
от 10 февруари 1947 г. Наред с нарастването на числеността на армията се полагат сериозни 
грижи и за нейното превъоръжаване. Всъщност тези две характеристики ще се превърнат във 
фундамент на военната политика на страната през целия период на Студената война.
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Спецификата на военната служба и свързаните с това дейности, изпълнявани от кадровите 
военнослужещи и гражданските лица в министерството на отбраната, структурите на пряко 

подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия (МО, СППМО и БА) се харак-
теризират с висок риск, голямо физическо и психическо натоварване, както в мирно време, така 
и при участие в мисии зад граница1, провеждане на учения и тренировки на територията на 
Република България и в чужбина. Огромната част от тези дейности са свързани с експлоатация 
на въоръжение и техника, която често се осъществява в екстремни условия2. В тези условия 
от голямо значение са възможностите за всестранното осигуряване на личния състав от нево-
енния компонент3. Изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
във военното ведомство са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд (ЗЗБУТ) и конкретизирани в Закона за отбраната и Въоръжените сили (ЗОВС)4,5.

В чл. 2. ал. 3. на ЗЗБУТ се казва: „Този закон не се прилага, когато особеностите на ня-
кои специфични дейности в системата на Министерството на отбраната и Министерството на 
вътрешните работи неизбежно влизат в конфликт с изискванията на закона. За тези дейности 
безопасността и здравето на работещите се осигурява във възможно най-високата степен съ-
гласно целите на този закон“. Последното изречение поставя едно важно изискване за създа-
ване на максимално безопасни условия на труд при екстремни условия.

ЗОВС, в Чл. 26 оказва функциите на Министъра на отбраната за контрол на дейностите 
по създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за 
полагане на труд в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната и Българската армия, а в Чл. 179 са регламентирани отговорностите на 
командирите и началниците в това направление:

„Командирите и началниците носят отговорност за живота и здравето на военнослуже-
щите при изпълнение на задълженията им по военна служба. По време на мирновременната 
военна служба на военнослужещите се осигуряват здравословни и безопасни условия за из-
пълнение на служебните им задължения. На военнослужещите могат да се възлагат задачи 
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в условия на непосредствена опасност за здравето и живота им при условия и по ред, опре-
делени с уставите на въоръжените сили. В тези случаи се вземат мерки за ограничаване на 
опасните фактори.“

1. Система за управление на дейностите по осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд.

Управлението може да се разглежда като процес, в който органите за управление осъ-
ществяват въздействие върху подчинените сили и средства, с цел намаляване на ентропията в 
управляваната система или промяна на състоянието  за постигане на желаната цел. При това 
е особено важно да се подчертае, че всеки процес на управление е информационен и включва 
такива функции на органите за управление като получаване и обработка на информация, взе-
мане на решение и поставяне на задачи.

Един от най-големите теоретици в областта на управлението – Питър Дракър посочва, 
че управлението е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тълпа в ефективна, 
целенасочена и производителна група6. По този начин управлението на процеса по осигурява-
не на здравословни и безопасни условия на труд може да се разгледа като целенасочен начин 
на въздействие за постигане на безопасност и здраве при работа (БЗР).

Организационната структура на системата за управление на дейностите по осигуряване 
на безопасни и здравословни условия на труд (СУБЗУТ) се базира на съществуващата упра-
вленска система във ведомството/предприятието, като се допълва от някои специфични ор-
гани, съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и 
неговите отговорности за изпълнението на политиката по безопасност и здраве. Следователно 
организационната структура на СУБЗУТ е неразделна част от общата организационна структу-
ра на ведомството/предприятието.

Като всяка управленска система, СУБЗУТ се характеризира с два основни елемента – су-
бект и обект на управлението. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа 
като елемент на цялостната политика на ведомството/предприятието, представлява основен 
подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и 
ефективност. В най-общ вид СУБЗУТ във ведомството/предприятието е показана на фигура 1.

Международната организация на труда раз-
глежда СУБЗУТ като логичен, стъпков метод, чрез 
който се решава какво е необходимо да се напра-
ви, как най-добре да бъде направено, контролира 
се процесът на постигане на целите, оценява се 
ефективността на предприетите мерки и се иден-
тифицират областите, който изискват подобре-
ние.7 Целта е да се предостави метод за оценка 
и подобряване на превенцията на трудовия трав-
матизъм и злополуките на работното място чрез 
ефективно управление на опасностите и риско-
вете. Процесът на управление на БЗР се базира 
на цикъла на Деминг (фиг. 2.) и неговия принцип 
„планиране – изпълнение – проверка – действие“ 
(PDCA), разработен през петдесетте години за 

постоянно следене на резултатите от бизнеса.
При прилагането му по отношение на БЗР, „планирането“ обхваща изготвяне на поли-

тиката за БЗР, осигуряване на ресурси и кадри, организацията на системата, идентифици-
рането на опасностите и оценката на риска. Стъпката „изпълнение“ е свързана с реалното 
внедряване и изпълнение на програмата за БЗР. На етапа „проверка“ се сравняват реал-

Фиг. 1. СУБЗУТ
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ните и желаните резултати от програмата. Цикълът завършва с 
последната стъпка „действие“, която предполага преглед на сис-
темата с оглед на непрестанното й подобряване и подготовка 
за следващия цикъл.

В тази връзка може да се заключи, че управлението на про-
цеса за осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) се 
осъществява на същата принципна основа, както управлението 
на дадено производство. Особеностите на този процес са свър-

зани с „обекта на управление“ и „изхода“ на системата, характеризиращ резултатите от тази 
специфична дейност. В този аспект контролната дейност по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд може да се разгледа като целенасочен начин на въздействие за 
постигане на формулираните цели.

Като серия от взаимосвързани управленски функции, управленският процес и неговата 
устойчивост се намират в пряка зависимост от структурата и функциите на институциите. Те 
определят рамката на правомощията на субекта на власт и в този смисъл оказват влияние вър-
ху поведението на управляваните. Чрез въздействието върху обекта на практика се постигат 
и управленските цели. Прилагайки тези разсъждения към ЗБУТ се достига до определяне на 
съдържанието на термина „осигуряване на безопасност и здраве при работа“:

Осигуряването на БЗР е съвкупност от планирани и осъществени мерки и средства, които 
дават достатъчна увереност, че са изпълнени необходимите норми и изисквания за безопас-
ност, приемани като най-ниско ниво на защита.

Основните елементи на процеса на управление на безопасността и здравето при рабо-
та и цикличността на тяхното осъществяване могат да бъдат илюстрирани по следния начин 
(фиг.3):

Политиката по БЗР, разгледана като елемент на управле-
нието е съобразена с националната стратегия и политика и стра-
тегическите цели на предприятието/ведомството в тази област. 
Тя е приоритет и ангажимент от ръководството за реализиране на 
глобални и конкретни цели. Тя трябва да бъде ясно и точно фор-
мулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за ней-
ното реализиране. Целесъобразно е да бъдат предвидени форми 
за наблюдение и периодично отчитане на изпълнението , както и 
да бъдат анализирани причините за пропуски в дейността, като се 
прилагат ефективни мерки за защита и постигане на определени-
те цели. Основните цели на съвременната политика в тази област 
са: високо качество на труда и организация на работа; високо ка-
чество на управление на човешките ресурси; висока надеждност 
на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите.

Създаването на организация на работа е първата стъпка за реализиране на политиката. 
Принципите, свързани с регламентиране на трудовите отношения, които се въвеждат със съ-
временното национално законодателство предоставят различни предизвикателства и възмож-
ности. Създаването на документ, определящ вътрешния трудов ред следва да определя взаи-
моотношения, изисквания при подбора на кадри, функции, права и задължения, защити, форми 
за диалог, разпределение на работното време и други, в зависимост от характера на дейността 
и конкретните условия. Акцентите по отношение на безопасността и здравето при работа са:

– Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на 
свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето 
при работа;

Фиг. 2. Цикъл на Деминг

Фиг. 3.  Елементи на про-
цеса за управление на без-
опасността и здравето при 

работа
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– Прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните акто-
ве и форми на „добра практика“, доказали своята ефективност;

– Осигуряване на навременно и ефективно обучение и инструктаж на работещите.
Планирането като основен елемент и функция на управлението има за цел да се ре-

гламентират по време, място и ресурси различни дейности за управление на безопасността и 
здравето при работа. Планирането трябва да осигурява:

– Превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания, и покриване на 
минимални изисквания за безопасност и здраве при работа в съответствие с нормативните 
актове;

– Интегриране на всички елементи и видове работи и действия, осигуряващи безопас-
ността и здравето, при последователно реализиране на отделните планови задачи и навремен-
но и цялостно осигуряване с необходимите ресурси;

– Постепенно подобряване на резултатите, характеризиращи безопасността и здравето 
при работа.

Оценката на професионалните рискове е основа за осъществяване на плановата дей-
ност в областта на БЗР. Оценката на риска е процес на вземане на решения, свързани с нали-
чието на конкретни опасности за здравето и живота на работещите, на основата на проучване, 
анализи и определяне нивото и степента на приемливост на произтичащия риск. С тази оценка 
следва да бъде обхванато реалното състояние на целия трудов процес, включително орга-
низацията на дейността, работното оборудване, работните места и пътищата за движение, 
квалификацията на участниците в труда, ефективността от използването на лични предпазни 
средства и средствата за колективна защита, правилното оформяне и съхранение на докумен-
тацията, изпълнението на определените норми и задължения.

Елемент на планирането е и управлението на промените. Необходимо е да бъде пери-
одично оценявано влиянието върху безопасността и здравето при работа на извършваните 
вътрешни промени, включващи увеличение или намаление на персонала, включването на нови 
процеси, организационни структури и други. Преди да бъде осъществено дадено решение за 
промяна, трябва да се осигури информация, а при необходимост и обучение на засегнатите 
персонални групи работници и служители.

Трябва да бъдат планирани разпоредби за превенция, форми за поддържане на готов-
ност и ресурси за осъществяване на конкретните дейности при аварийни случаи. Те трябва да 
са съобразени с вида и характера на дейността и да осигуряват необходимата координация, 
информация и вътрешна комуникация за осигуряване на защита на всички хора при възниква-
не на аварийни ситуации. Комуникацията със съответните компетентни органи от съществено 
значение за планиране и управление на дейностите по осигуряване на БЗР.

Наблюдението, измерванията и оценката на резултатите трябва да се използват като 
средство за определяне степента на осъществяване на политиката по безопасност и здраве 
при работа, нейните цели и основно за контрол върху проявлението на професионалните рис- 
кове. Изборът на критерии за оценка на резултатите трябва да бъде съобразен с характера на 
дейността, както и с целите по отношение на безопасността и здравето при работа. Необхо-
димо е да бъдат разработени, приложени и периодично разглеждани процедури за постоянно 
наблюдаване, измерване и документиране на резултатите, свързани с прилагането на систе-
мата за управление на безопасността и здравето при работа.

Активен мониторинг (постоянното наблюдение) е текуща дейност, при която се проверява:
– Изпълнение и ефективност на превантивните и защитни мерки по отношение на опас-

ностите и риска при работа;
– Прилагане на разпоредбите на системата за управление на безопасността и здравето 

при работа.
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– Съответствие с определените критерии.
Контролната дейност се осъществява на национално, ведомствено и фирмено нива. Съ-

гласно закона за ЗБТ, контролни функции на национално и ведомствено нива са делегирани на:
– Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“ – осъществява цялостния контрол 

за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности; осъществява спе-
циализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнение-
то на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоот-
ношение; упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и на други нормативни актове, 
когато това е възложено със закон.

– Дирекция „Инспекция по труда“ – подпомага социалното партньорство на областно и 
общинско равнище и в предприятията. Решава по компетентност жалби, молби, сигнали и за-
питвания по осигуряване на ЗБУТ и трудовите правоотношения; изготвя информации и анализи 
за трудовия травматизъм. Служебните задължения на инспектора по труда в „Инспекция по 
труда“ са: правомощия на контролен орган по труда; проучва и анализира причините за до-
пуснати трудови злополуки и производствени аварии и прави предложения за отстраняване 
или намаляване на риска; участва в разследването на видовете злополуки, предписва въвеж-
дането на специален режим за безопасна работа при наличие на непосредствена опасност за 
живота и здравето на работниците.

– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – осъществява: метрологичен 
контрол; надзор на пуснатите на пазара и/или пуснатите в действие продукти, за които има 
съществени изисквания, определени съгласно Закона за техническите изисквания към проду-
ктите; технически надзор на съоръженията с повишена опасност; контрол на качеството на 
течните горива;

– Агенция на ядреното регулиране – осъществява държавното регулиране на безопас-
ното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление 
на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона 
правомощия; 

– Дирекция за национален строителен контрол към министъра на регионалното развитие 
и благоустройството, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на 
Министерство на вътрешните работи, Министерство на енергетиката, Министерство на транс-
порта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на околната среда и води-
те, Министерство на отбраната, Министерство на здравеопазването – в съответното ресорно 
направление.

Оценката на резултатите от наблюдението и контрола има за цел да определи в каква 
степен системата за управление на безопасността и здравето при работа и нейните елементи 
функционират адекватно и ефективно и дали осигуряват предвижданата защита на работещи-
те и недопускане на инциденти.

Една от възможностите за такава оценка е провеждане на периодичен одит.
Одит е системна, независима и документирана процедура за събиране на данни и обек-

тивната им оценка, чиято цел е да определи до каква степен са изпълнени определените кри-
терии и поставените задачи. Терминът не означава непременно външен одит, т.е. осъществен 
от външно за организацията лице или лица.

Качеството на тази оценка зависи до голяма степен от качеството на използвания за 
одита механизъм, независимо дали той е вътрешен или външен, както и от компетентността 
на одитора.

При планиране на подобрения е препоръчително да се прегледат резултатите от одита 
заедно с други данни за ефективността на системата. Всяка точкова система за одит трябва да 
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предоставя критерии за бъдещи подобрения, а не да отбелязва добрите резултати в минало-
то. Одитът трябва да определи дали прилаганата СУБЗР е ефективна с оглед на политиката 
и целите за БЗР на организацията и осигурява пълно участие на работещите, дали са взети 
предвид заключенията от оценката на ефективността на системата и предишните одити, както 
и дали системата осигурява съответствие на организацията с националната законова и подза-
конова нормативна база, и дали чрез нея се постигат целите за непрекъснато подобряване и се 
използват добрите практики за БЗР. Одитът изисква добра комуникация в организацията с цел 
при провеждането му съответните лица с готовност да предоставят необходимата информация 
под формата на документи и регистри, и посредством разговор или достъп на място. Добри 
методи на комуникация са необходими и за разпространяване на резултатите от одита.

Основните изисквания към системата за управление на ЗБУТ във ведомството/пред-
приятието са:

– Осигуряване на управлението на предприятието и ЗБУТ като система от взаимосвър-
зани дейности;

– Обхващане в едно структурно звено на функционално свързани дейности и процеси; 
– Избягване на дублирането в дейността на звената и информационните потоци; 
– Осигуряване на условия за взаимодействие между отделните структурни звена за фор-

миране на общи работни групи по ЗБУТ;
– Издигане ролята и отговорността на отделното структурно звено;
– Осигуряване на висока степен на ангажираност на всеки ръководител, работник или 

служител в процесите на управление на БЗУТ;
– Работа в екип и взаимозаменяемост;
– Определяне и изпълнение на отговорностите на всеки работещ чрез мотивация, оцен-

ка, възнаграждение н др.

2. Система за безопасност и здраве при работа в министерството на отбраната,  
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на българската армия

Дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерство-
то на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската 
армия е една от приоритетните задачи, които стоят пред ръководството на Министерството на 
отбраната и е елемент от политиката на правителството за опазване на здравето и живота на 
трудещите се, в това число и на военнослужещите и гражданските лица от ведомството. Основ-
ният документ, който регламентира дейностите по БЗР във военното ведомство е „Правила за 
дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“ 
обявени с министерска заповед8 и методика за оценка на риска за здравето и безопасността 
при работа на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, струк-
турите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българска армия9.

Системата за управление на дейностите по осигуряване на ЗБУТ е изградена по нива на 
командване и управление (фиг.4).

Главният орган за управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безо-
пасни условия на труд при работа на стратегическо ниво е дирекция „Социална политика и по-
литика по военно-патриотично възпитание“ (ДСПППВ). Дирекцията „подпомага министъра при 
осъществяване на политиката и дейността по безопасни и здравословни условия на труд във 
въоръжените сили и осъществява контрол по спазването “10. Като помощен съвещателен ор-
ган на министъра на отбраната е създаден и действа Съвет по условия на труд (СУТ). Съветът 
обсъжда и анализира състоянието и дейността по осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд в МО, СППМО и БА, като предлага решения на министъра на отбраната, свър-
зани с тяхното подобряване. В състава на СУТ са включени представители на Министерство 
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на отбраната, видовете въоръжени сили, представители на Федерацията на независимите син-
дикати от отбраната – „Българска армия“ към КНСБ и Национален синдикат „Отбрана“ към КТ 
„Подкрепа“. Членовете на СУТ участват в проверките по безопасност и здраве организирани от 
дирекция „Социална политика“ на Министерство на отбраната.

Службата по трудова медицина (СТМ) към Военномедицинска академия обслужва ка-
дровите военнослужещи и гражданските лица на териториален принцип. Основни функции на 
СТМ са:

– Предлага мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасност-
та при работа (служене), като разработва методика за начините и формите на оценяване на 
различните видове професионални рискове, както и документацията, която трябва да се води. 
Методиката се съгласува с дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично 
възпитание“ и се утвърждава от министъра на отбраната.

– Разработва политики и установява стандарти за здраве за специфични военни области.
– Изготвя план-график за оценка на риска за здравето и безопасността на военнослуже-

щите и цивилните служители, респективно преразглежда оценката на риска за всяка календар-
на година по приоритети и срокове, който се утвърждава от министъра на отбраната.

– Осъществява наблюдение на здравословното състояние на личния състав и анализи-
рането му във връзка с извършваната дейност.

– Съвместно с лекарите от военните формирования ежегодно изготвя обобщен анализ на 
здравното състояние (заболеваемостта с временна неработоспособност) на военнослужещите и 
цивилните служители за всяко военно формирование във връзка с конкретните условия на труд.

– Организира и провежда обучение на личния състав по правилата за опазване на здра-
вето и безопасността при работа (служене).

На оперативно ниво командващите на СКС и видовете Въоръжени сили ръководят 
дейностите по осигуряване на ЗБУТ в съответния щаб и подчинените формирования, като 

Фиг. 4. Структурна схема на системата за управление на безопасността и здравето 
при работа в МО, СППМО и БА
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в зависимост от функциите и характера на професионалния риск назначават или опреде-
лят с писмена заповед като орган за безопасност и здраве при работа едно или повече 
щатни или нещатни длъжностни лица. Те събират и обобщават информация от подчине-
ните им формирования относно дейността и състоянието на безопасните и здравослов-
ни условия на труд, разглежданите проблеми в комитетите (групите) по условия на труд, 
предписанията на специализираните контролни органи и статистическа справка на злопо-
луките станали през отчетния период с военнослужещи и цивилни служители. На тази база 
щабовете на СКС и видовете Въоръжени сили изготвят и изпращат до ДСПППВ обобщена 
справка относно специфичните условия на труд и резултатите от контролните проверки по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в съответната структура или 
формирование.

На тактическо ниво командирите на формирования (формированията от видовете 
въоръжени сили) носят крайната и окончателна отговорност за осигуряването на здраво-
словни и безопасни условия на труд в подчинените им военни формирования. Те са длъж-
ни да осигуряват здравословни и безопасни условия на труд на военнослужещите и на 
цивилните служители, служещи (работещи) във военните формирования и на всички оста-
нали лица, които се намират в или в близост до военните обекти в съответствие с изисква-
нията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и действащата нормативна 
уредба регламентираща тази дейност11. За изпълнение на тази своя функция командирите 
(началниците) на военни формирования, в зависимост от функциите и характера на профе-
сионалния риск, назначават или определят с писмена заповед като орган за безопасност 
и здраве при работа едно или повече щатни или нещатни длъжностни лица с висше тех-
ническо или с друго подходящо висше образование и квалификация, съобразно характера 
на дейността на военното формирование, които да изпълняват дейностите, свързани със 
защитата и профилактиката на професионалните рискове. При осъществяване на дейност-
та си длъжностните лица по безопасност и здраве при работа си взаимодействат с ведом-
ствените органи за технически надзор на съоръженията с повишена опасност и служба 
„Пожарна безопасност и спасяване“. Освен това във военните формирования и структури 
с личен състав над 50 души се изграждат комитети, а в тези с личен състав по-малък от 50 
души – групи по условия на труд.

От изложеното става видно, че във въоръжените сили е изградена СУБЗР, която функ-
ционира на трите нива на командване и управление. Системата дава възможност за осъщест-
вяване на процеса на управление на безопасността и здравето при работа.

Анализът на СУБЗР показва и някои слабости в структурата и нейното функциониране, 
а именно:

– Някои органи по веригата за управление, особено на оперативно ниво, нямат ясно де-
финирани функции и отговорности. Голяма част от тях са не щатни с не достатъчна експертиза 
и административен капацитет. Не са разработени и внедрени процедури за тяхната работа по 
отношение на подчинените формирования. Основните им функции се заключават в събиране и 
обобщаване на информация от подчинените.

– В съществуващата система липсват ведомствени контролни органи, които да осъщест-
вяват превантивен контрол при изпълнение на специфични дейности, свързани с използване 
на въоръжение и техника, при полеви учения и тренировки.

– Усъвършенстването на системата става въз основа на годишни анализи, направени на 
базата на планираните през годината проверки. Не се използват ефективно „активния монито-
ринг“ и „периодичния одит“ като добри възможности за такава оценка.

Посочените недостатъци рефлектират върху процеса на планиране и управление, 
което се потвърждава от направения от МО „Анализ за състоянието и изпълнението на 
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мероприятията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, трудовите 
злополуки и професионалните заболявания през 2018 г.“12. Констатираните слабости при 
извършените през годината проверки са показателни за наличие на съществени пропуски 
при планиране и управление на процеса. Назначаването на щатни и не щатни електротех-
ници без необходимата подготовка, работа в опасни за здравето условия на труд, зави-
шено време на експозиция на факторите на работната среда, недостатъчна осигуреност с 
лични предпазни средства и некачествен анализ на риска са сериозни сигнали за слабости 
в системата.

Изводи
1. Системата за управление на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд във въоръжените сили се нуждае от усъвършенстване както по отношение на 
структурата, така и по отношение на нейното функциониране. В съществуващата система липс-
ват органи по веригата за управление и ведомствени контролни органи, които да осъществяват 
превантивен контрол при изпълнение на специфични дейности, свързани с използването на 
въоръжение и техника.

2. Контролът върху цялостната дейност не трябва да бъде инцидентен. Той трябва да се 
осъществява на основата на изградената организация за управление на дейността, в периоди-
ка и насоченост, свързани с проявленията и оценената степен на съществуващите професио-
нални рискове. 

3. Активният мониторинг трябва да включва всички елементи на системата, както и: из-
пълнението на конкретните планове, на установените критерии за ефективност и на поставе-
ните цели; регулярно инспектиране на системите за работа, работните помещения, работното 
оборудване, поведението на работниците и т.н.; наблюдение на здравето на работещите чрез 
подходящи форми за наблюдение и проследяване, с цел откриване в ранен стадий на призна-
ци и симптоми на увреждания основно от трудовата дейност и за определяне и прилагане на 
ефективна защита.

4. Необходимо е да се създадат и прилагат разпоредби за непрестанно подобряване 
на съответните елементи и на системата за управление на безопасност и здраве при работа 
като цяло. Това следва да доведе до отмяна или осъвременяване на неактуални правила и 
пренасочване на усилията към осигуряването на по-добра и по-широка защита, спазването на 
правилата и правоприлагането им на място.
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The study on energy materials in LEDAP have been mainly developed by professors, researchers 
and students of the University of Coimbra (UC), mainly from Mechanical and Chemical 

Engineering departments of the Faculty of Science and Technology. Studies on energetic materials 
include explosives, propellants and pyrotechnics. R&D projects for military propose were mainly 
developed in partnership with European universities and laboratories (Germany, Italy, Spain, France, 
United Kingdom, Sweden, Norway, Belgium, Romania, Czech Republic and the Netherlands) 
and funded by the Minister of National Defence and promoted and facilitated by the European 
Defence Agency (EDA). R&D projects in this framework include demilitarization, recycling and 
reuse of explosive materials, characterization of energy materials, development of metrology for 
detonation characterization, thermal analysis of energetic materials, development of software for 
deto-characteristics, shock wave propagation and impact. R&D projects related to energy materials 
for civil use have been carried out mainly with Portuguese companies and cover the development 
of blasting initiation devices, development and optimization of explosive mixtures, demonstration 
of explosive product and manufacturing technology, characterization and performance of explosive 
products, propellants and pyrotechnic mixtures.

Academic studies to support master and PhD thesis, vocational training and consultancy are 
the mainly LEDAP’s activities on education. The harmonization of vocational training and certification 
of skills for people working with explosives and pyrotechnic substances in Europe was a recent task 
for LEDAP and the UC in a cooperation with EU partners within the framework of Leonardo da Vinci 
and ERASMUS+ programs.

LE AP APA ILITIES AN  ENER ETI  ATERIALS 
RESEAR

Abstract: The Laboratory of Energetic and Detonics Materials (LEDAP) has been associated 
for more than 25 years with research and development (R&D) on energetic materials in Portugal. 
Academic education and national & international R&D projects have been the main activities. 
Explosives for military propose and explosives and pyrotechnics for civil use are the main energetic 
materials studied. This article describes the main laboratory facilities and equipment.

Key words: energetic materials, laboratory facilities, equipment, education, R&D projects.
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2. Laboratory facilities and equipment

The laboratory facilities of LEDAP (white border area 
in Figure 1) occupy a land of 3000 m2 with a covered area 
of approximately 600 m2. An additional area with 4700 m2

(grey border in Figure 1) is used based on a lease contract.
LEDAP facilities are located 15 km away from 

Coimbra, where the university is. Among the laboratory 
facilities, there is an explosive test chamber with 17 m3, 
made of steel and protected inside by wood-lined made by 
three layers of beams, which allows detonation tests up to 
1 kg equivalent of TNT (Figure 2).

The explosive test chamber is connected to a 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) that 
allows measuring the chemical products of detonation 
(Figure 3).

A chemistry laboratory devoted to sampling preparation has a laboratory gas hood for extracting 
gases during sample preparation. Two laboratory ovens and a thermostatic bath are also used for 
sample preparation. To record data from detonation, there is a room with 3 electronic chronometers 
with 1 ns time-resolution. These devices allow to measure the average velocity of detonation in 
three consecutive lengths. Electric probes are connected to timer chronometers and the short circuit 
generated by the detonation propagation is used to trigger and stop the time. To measure the velocity 
of the detonation, based on the light emitted by detonation, there is a set of optical fi bers connected 
to optoelectronic devices that convert the optical signal into electrical signal allowing to record signals 
using an analog-digital oscilloscope. Based on the principle of transmission light by optical fi ber 
LEDAP’s researchers developed new metrology for detonation velocity measurement based on a 
continuous ribbon of 64 optical fi bers of a diameter of 250 μm each, which allows the measurement of 
velocity, curvature and pressure of detonation with an 
only test (Figure 4). The ribbon of fi bers can be divided 
into several fractions and connected to an electronic 
streak camera with a temporal measurement range 
from several 100 ps to 10 ms.

Fig   Land area of LEDAP and buildings

Fig. 2. Explosive test camber with 
17 m3, made of steel and wood-lined 
inside and polyurethane-lined outside

Fig. 3. Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR)
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Fig. 4. Setup for measurement of detonation velocity and pressure using streak camera

For the initiation of explosives, the Laboratory has an electrical gun, which allows an electric 
current discharge up to 1 mega ampere (MA). The explosion of a thin metallic bridge by electric 
current discharge is used to accelerate a thin fl yer plate of Kapton (thickness of 250 μm) up to a 
velocity in the order of 7 km.s-1 for 5 mm of displacement. The velocity of the fl yer plate and peak 

pressure generated by impact on the explosive 
can be modifi ed by charge level of electrical 
capacitors, the thickness of metallic bridge 
and fl yer plate thickness (Figure 5). The four 
capacitors, up to 40 kV capacity, and the 
electrical discharge switches of the electrical 
gun are placed inside a Faraday cage to prevent 
external electromagnetic waves.

Thermal analysis of energy materials 
is carried out with equipment that allows 
simultaneous thermogravimetry (TG) and 
differential scanning calorimetry (DSC) up to 
1500o C in pyrolysis or gasifi cation regimes to 
different heat rate (Figure 6).

Fig. 5. Electrical gun and setup for the 
initiation of high explosives (HE)
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Fig. 6. TG and DSC simultaneous thermal analysis, Rheometric STA 1500

This equipment allows the determination of transition phase temperature, melting and ignition 
temperatures, specifi c heat and reaction kinetic parameters.

Two of the buildings of LEDAP have a metallic-concrete tunnel, with concrete wall protection on 
both sides, for testing energy materials. Each tunnel has a connection with an adjacent room where 
data acquisition equipment is placed (Figure 7).

To optimise the mixture of energy 
materials LEDAP developed different types 
of mixers at the laboratory scale, some of 
which can be remotely operated. For the 
detonation of micro samples (up to 5 g of 
TNT equivalent) a small explosion chamber 
was developed (about 20 L).

3. R&D projects
Commonly, the R&D projects are 

related to the characterization of the 
initiation, propagation and extinction of 
energetic materials for military or civil use. 
The R&D projects related to energy materials for military use have been mainly funded by the Minister 
of National Defence (MDN) within a European cooperation projects stimulated by the European 
Defence Agency (EDA). Partners in these projects include laboratories and universities from Germany, 
France, Spain, United Kingdom, Sweden, Netherlands, Italy, Belgium, Czech Republic, Norway. Some 
bilateral projects for the characterization of military materials have also been developed, namely with 
the United States of America (USA) and Netherlands.

The R&D projects related to energetic materials for civil use have been mainly linked to the 
development of technology for safe operation. Furthermore, some projects have been carried out with 
the purpose of energy materials certifi cation.

4. Education and consulting
Training has been a regular activity of LEDAP, mainly supporting the experimental studies 

carried out by students of the University of Coimbra on energetic materials and safety. Since the 
creation of the facilities of LEDAP nine PhD thesis related to energetic materials have been carried out 
by students of the University of Coimbra. More than half a hundred of master’s thesis have also been 
completed. LEDAP facilities and associated researchers have used, and participated respectively in 
several vocational training, in explosives use and fi reworks manufacturing. Some of these vocational 

Fig. 7. Two buildings with tunnel for testing energetic 
materials under defl agration regime
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training were developed in cooperation with the explosives and pyrotechnics national associations, 
AP3E (www.ap3e.pt) and APIPE (www.apipe.org) respectively.

Last decade LEDAP’s researchers participated in some European projects related to explosives 
skills and certifi cation of competencies. These projects were developed under the ERASMUS+ 
program (ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en), co-funded by the European Union, and 
aimed the modernisation of training model and the promotion of mobility of staff for learning purpose. 
Partners in these projects were from military and civil sectors and vocational training programs and 
skills certifi cation model were developed to include both sectors. Partners in these projects include 
association, vocational schools, companies and universities from Germany, France, United Kingdom, 
Sweden, Italy, Czech Republic, Norway, Estonia, Romania, Finland.

Consultancy is also an activity of LEDAP. LEDAP researchers collaborate regularly with the 
tribunal as experts on energetic materials or as advisers to prevent risks and to recommend safety 
related to explosives and pyrotechnics and vapours or dust explosions. This activity of consultancy 
is extended to the translation of European standards to the Portuguese language on explosives and 
pyrotechnics (CT 125) and potential explosive atmosphere (CT 183).

For the development of R&D projects, academic support for PhD and master thesis and 
vocational training LEDAP built a library unique in the country, with books, conference proceedings 
and magazines in the area of energetic materials.

5. Challenges and opportunities
In the recent decades, there was a decrease and ageing of the staff in most of the companies 

operating in the fi eld of explosives and pyrotechnics in Europe. The merger of several companies and 
increasing retirement age contributed to this situation. EU-sponsored European explosives training 
and skills certifi cation projects have alerted academic institutions, research labs and authorities for 
the need to educate and train young people to renew the staff of the companies. The skills required 
for the staff of these companies are not covered by conventional academic studies and vocational 
training is required. The apprenticeship at workplace combined with online vocational training has 
been considered to reduce costs and include more people. However, the vulnerability of digital 
communication systems to terrorist threats puts into discussion the ways and security to access to 
this knowledge.

To support mobility European Ministers have agreed to double the proportion of students in 
higher education completing a study or training period abroad to 20 per cent by 2020. A survey among 
young Europeans [1] aged between 15 and 30 years shows that more than 90% of them consider it 
important to have opportunities for mobility experiences. 

6. Conclusions
LEDAP is the main laboratory in Portugal with experimental facilities to study explosives and 

pyrotechnics for military and civil use. The research on energetic material at LEDAP is developed in 
cooperation with the University of Coimbra, which share a large number of projects and supply the 
researcher staff required. The research activity in cooperation with EU partners has been stimulated 
by EDA’s defence projects and EU programs for education and training.

[1] European Commission, (2018). The European Education Area. Directorate-General for Education and Culture. In: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffi ce/publicopinion. [Accessed 7.10.2019]



Дали концепцията за „човешка сигурност“, дискутирана и обсъждана в редица международни 
организации, академични среди и кръгове от мозъчни тръстове, от 1994 г., е просто „горещ 

въздух“, както твърдят нейните критици? Или тя предлага подходяща рамка за предлагане на 
мултисекторни, интегрирани решения в свят, който е все по-взаимосвързан? Макар че няма 
консенсус за точното дефиниране на термина, човешката сигурност надхвърля традиционните 
представи за сигурност, за да се съсредоточи върху такива въпроси като развитието и зачита-
нето на правата на човека. За някои концепцията е привлекателна, но аналитично слаба, тъй 
като въвежда твърде много променливи, които не са непременно свързани помежду си. За 
други загрижеността за човешката сигурност трябва да бъде ограничена до ситуации, беля-
зани от заплаха или избухване на насилие. За тези, които предпочитат широко определение, 
човешката сигурност може да предоставя средства за оценка на първопричините за конфликт 
(независимо дали е вътрешнодържавен или междудържавен), за да се предложат адекватни 
политики за разрешаване на кризи и осигуряване на средства за устойчиво изграждане на мир. 
По този начин политиките за сигурност ще могат да се съсредоточат върху социалните и ико-
номическите въпроси, тъй като те засягат индивида, като се аргументират, че сигурността (в 
тесен план) зависи от широкообхватна мрежа от фактори, които изискват цялостен и, колкото 
е възможно, ефективен подход. Това е тема и проблем за връзката между академичните из-
следвания и разработването на политики на държавите или регионални организации, които са 
включили човешката сигурност като външнополитически вариант на действие.

Човешката сигурност адресира необходимостта от защита на човешките индивиди и общ-
ности срещу различни заплахи както на национално, така и на международно ниво. Трябва да 
се прави разграничение от традиционното разбиране за сигурност, което се фокусира вър-
ху държавната сигурност, като държавите са единствените релевантни участници, които чрез 
власт застрашават сигурността на други суверенни държави. Целта на тази сигурност е да 
вземе предвид всички заплахи, които застрашават свободата и правата на човека чрез предос-
тавяне на всеобхватен и цялостен подход.

ПРЕ ЛЕ  И АВАНЕ НА ПРИЛ ЕНИЕ  
НА Н ЕП И А А ВЕ А А СИ РН С

Резюме: Докладът предоставя общ преглед на концепцията за човешката сигурност 
(ЧС) чрез събиране и обобщаване на гледните точки на водещи организации относно тази 
сигурност. Той съдържа частично определени недостатъци, свързани с концепцията, 
предоставя кратък исторически преглед по отношение на тази сигурност и посочва на 
подхода й към настоящата ситуация.
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Понастоящем изглежда, че няма обща основна линия в областта на човешката сигур-
ност, която би могла да се използва като стандартизирано определение. Това трябва да бъде 
целта на международната общност и в частност на НАТО – да насърчават всеобхватен подход 
за тази сигурност.

На фигура 1 са представени заинтере-
сованите страни и техните представители, 
които се интересуват от разглеждането на 
човешката сигурност като релевантна тема 
в обществото. Всеки път, когато се изпълня-
ва политика или проект, всички групи трябва 
да бъдат включени в процеса, за да се взе-
мат предвид всички интереси. За да може 
НАТО да разработи ефективна и солидна 
концепция за тази сигурност, трябва да се 
вземат предвид различните перспективи на 
тези участници.

Може да се идентифицира широк 
спектър от съответните констатации относ-
но човешката сигурност, особено в групите 

на заинтересованите страни на създателите на политики, НПО, експерти и изследователи.

Организация на обединените нации
През 1992 г. докладът „Програма за мир“ въвежда интегриран подход към човешката си-

гурност. През 1994 г. темата повдига публичния интерес, когато Програмата на ООН за разви-
тие публикува доклад за човешкото развитие, поставяйки човешката сигурност като цялостна и 
ориентирана към бъдещето концепция. С лансирането на тази нова концепция ООН признава, 
че общото разбиране на сигурността трябва да бъде разгледано от различна гледна точка, 
поради края на Студената война и новите предизвикателства за сигурността. Концепцията за 
сигурността вече не е „оформена единствено от потенциала на конфликтите между държави-
те“, а от постоянни и внезапни заплахи. В този момент възприятието за сигурност се измества 
от гледната точка на реалистите, която е, че държавите с помощта на властта са единствените 
играчи, които влияят върху сигурността към по-широк подход по отношение на комплексната 
и сложната ситуация със сигурността. Според доклада на ООН, двата основни компонента на 
човешката сигурност са свобода от страх, което означава защита срещу физическо насилие и 
свобода от желание, насочено към бедността.

По-късно свободата за достоен живот е добавена в Програма 2030. За изпълнение тези 
три цели ООН разработва четири принципа за сигурност: сигурността трябва да бъде всеобщ 
проблем; компонентите на човешката сигурност са взаимосвързани; най-доброто адресиране 
и справяне с проблемите е чрез превантивните политики и накрая – сигурността е идея, ори-
ентирана към хората. 

Основните критерии на подхода на ООН, включително седемте измерения (заплахи, 
идентифицирани от ООН) за човешката сигурност и двата подхода за изпълнение – защита и 
овластяване, са представени на фигура 2.

С доклада за човешкото развитие агенциите на ООН приемат концепцията на човешката 
сигурност, като за това са създадени нови отдели, за да се отговори на темата в частност. 
Най-важните отдели, програми и фондове на ООН, които допринасят за развитието на концеп-
цията, са:

1. Колеж на персонала на системата на ООН (UNSSC), създаден през 2002 г. като цен-
тър за обучение и управление на знанията в рамките на системата на ООН, включително и 

Фиг. 1. Преглед на заинтересованите страни
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обучение за изпълнение програмата за 
2030 г. чрез подхода за човешката си-
гурност.4

2. Програмата на ООН за разви-
тие (ПРООН), създадена 1965 г. с цел 
премахване на бедността, която съще-
временно защитава планетата и помага 
на държавите да развият силни полити-
ки, умения, партньорства и институции, 
така че да могат да поддържат напре-
дъка си.

3. Фондът на ООН за човешка 
сигурност (UNTFHS), създаден през 
1999 г. от правителството на Япония и 
секретариата на ООН с цел финансира-
не на дейности, които водят до практи-
чески действия на ниво.

4. Службата на ООН за коор-
динация на хуманитарните въпроси 
(UNOCHA), създадена през 2004 г. с цел подчертаване значението на човешката сигурност за 
всички, реагиране на различни ситуации на човешката несигурност, да разработва практически 
инструменти, да разпространява научени уроци и да насърчава сътрудничеството.

5. Комисията по човешката сигурност (CHS), създадена през 2001 г. с цел постигане на 
„свобода от страха“ и „свобода от желание“.5

6. Службата (комисариатът) към върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), 
създадена през 1950 г. с цел спасяване на живота на хората, защита на правата и изграждане 
на по-добро бъдеще за бежанците, насилствено разселените общности и хората без граждан-
ство, както и да адресира човешката сигурност по отношение на закрилата на бежанците.

През 2003 г. комисията по човешката сигурност определи целта на тази сигурност, как-
то следва: [Човешката сигурност се стреми] да защити жизненоважното ядро на целия 
човешки живот по начини, които засилват и подобряват човешките свободи и човешката 
същност. Човешката сигурност означава защита на основните свободи, които са същ-
ността на живота. Това означава защита на хората от критични (тежки) и широко раз-
пространени заплахи и ситуации. Това означава, използвайки процеси, които се основават 
на издръжливостта и стремежите на хората. Това означава създаване на политически, 
социални, екологични, икономически, военни и културни системи, които заедно дават на 
хората градивни елементи на оцеляване, средства за препитание и достойнство.6

Освен това, през 2004 г. ООН публикува доклад „По-сигурен свят“ в панела на високо 
ниво на Генералния секретар на ООН за заплахи, предизвикателства и промени. В него се 
подчертава необходимостта от по-широко международно сътрудничество в борбата срещу за-
плахите за сигурността.7 В доклада от 2005 г., „По-голяма свобода: към развитие, сигурност и 
права на човека за всички“, акцентът е върху ролята на развитието като фактор, който пови-
шава сигурността. През 2012 г. приемането на резолюция 66/290 на Общото събрание става 
крайъгълен камък за напредъка на разбирането за човешката сигурност и за първи път е фор-
мулирана дефиниция за най-подробно разбиране: Правото на хората да живеят в свобода и 
достойнство, без бедност и отчаяние. Всички индивиди, по-специално уязвимите хора, имат 
право на свобода от страх и свобода от желание, с еднаква възможност да се ползват от всички 
свои права и да развият изцяло своя човешки потенциал.8

Фиг. 2: Подходът на ООН за човешката сигурност
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Европейски съюз
Няколко от компонентите на човешката сигурност са включени в Европейската стратегия 

за сигурност от 2003 г. Най-важният документ на ЕС относно човешката сигурност е докладът 
от Барселона на проучвателната група за европейските способности за сигурност, публикуван 
през 2004 г. Той предлага доктрина за сигурността за Европа. Според този доклад, сигурността 
се отнася до: „свободата на индивидите от основните несигурности, причинени от груби нару-
шения на правата на човека“.9

Основната разлика в концепцията на ЕС е, че тя цели единствено да постигне свобода 
от страх. Следователно, това е по-тесен подход, който се концентрира върху тежките физи-
чески несигурности. Освен това, фокусът на концепцията е върху развитието на способности 
за постигане на тази свобода от страх. Това включва прилагане на нова правна рамка и сили 
за реагиране на човешката сигурност, за да се гарантира гражданският и военният капацитет 
за действие. Нито новата правна рамка, нито Силите за реагиране на човешката сигурност са 
функционирали до днес.

През 2007 г. ЕС публикува доклада от Мадрид, който съдържа методите за институцио-
нализиране на човешката сигурност в контекста на Европейската политика за сигурност и от-
брана (ЕПСО). За разлика от доклада от Барселона, този доклад признава, че както свободата 
от желание, така и свободата от страха са от съществено значение за благосъстоянието на 
хората: Човешката сигурност е свързана с основните нужди на хората и общностите във 
времена на опасност. Става въпрос за това да се чувстваш сигурен на улицата, както и 
за материално оцеляване и упражняване на свободна воля. Той признава, че „свободата от 
страх“ и „свободата от желание“ са съществени за чувството на благополучие на хората 
и желанието им да живеят в мир.10 

По време на кризата в Либия през 2011 г. ЕС не успява да приложи политика за човеш-
ката сигурност и това е пример, показващ разликата между теоретичната доктрина в доклад 
от Мадрид и оперираното развитие на тази сигурност в ЕС. Освен това ЕС е изправен пред 
значителни различия по отношение на ангажиментите към тази сигурност, докато Парламентът 
и Комисията подкрепят развитието на човешката сигурност.

Най-новият документ е Стратегията за глобална сигурност, публикуван през 2016 г., все 
още я споменава като принцип, който трябва да бъде насърчаван и подкрепен заедно с други 
подходи като изграждане на мир и помирение, но той не е конкретизиран като централен под-
ход. ЕС недвусмислено следва основните идеи на тази сигурност, макар и като термин да не е 
основен елемент от стратегията от 2011 г.

Договорът от Лисабон признава, подобно на политиките на ООН, че традиционните раз-
бирания за сигурността са от времето на Студената война, но те вече не са приложими и не 
са от значение. ЕС се фокусира върху хората и общностите, а не само върху сигурността на 
държави и поддръжката за нея като интегриран подход. Вече са взети под внимание всички 
заплахи.

Инструменти и методи на човешката сигурност в ООН
Като цяло ООН следва два подхода, отнасящи се до прилагането на политиките на 

тази сигурност, съсредоточени върху защитата и овластяването. През 2016 г. ООН публикува 
наръчник за човешката сигурност (ЧС), който включва примери за прилагането на подхода. 
Според наръчника силата и привлекателността на ЧС като оперативен инструмент за анализ, 
внедряване и въздействие се крият върху следните компоненти:11

1. Ориентираност към и за хората – хората в центъра на анализа и действията, човешка 
сигурност.

2. Всеобхватност и изчерпателност – човешката сигурност обхваща пълния набор от чо-
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вешки несигурности, с които се сблъскват общностите.
3. Съгласуваност, която е необходима между различните интервенции, за да се избегнат 

отрицателни резултати.
4. Контекстуализация – ЧС като универсално широк и гъвкав подход, който се адаптира 

към различни несигурности в различни страни, региони и общности.
5. Партньорство и сътрудничество за развитие на взаимосвързана мрежа от различни 

заинтересовани страни.
6. Акцент върху ранната превенция, за да се сведе до минимум въздействието на запла-

хите.
7. По-голяма устойчивост и устойчивост-двойна рамка на политиката, опираща се на два-

та взаимно укрепващи се стълба на защита и овластяване.
8. Сравнителен анализ (бенчмаркинг) и оценка – предоставяне на изчерпателен и кон-

текстуален отчет за конкретните нужди на хората и факторите, застрашаващи оцеляването им 
за анализ и оценка.

ООН публикува стъпките, които трябва да се следват при разработване на програма за 
ЧС в Наръчника за човешка сигурност през 2016 г.

НАТО и човешката сигурност
През 1949 г. НАТО е основан като международен военен съюз на национални сили, който 

има за цел да защити териториалната цялост, политическата независимост и сигурността. По 
това време единствената възможна заплаха за суверенните държави са други държави и един-
ственият потенциал на заплаха се вижда при военни атаки, което може да бъде отблъснато 
само с военни средства.

След Студената война източникът на заплаха за НАТО изчезва и организацията трябва 
да определи ново разбиране на сигурността, за да оправдае съществуването си. С Деклара-
цията на Северноатлантическия съвет през 1990 г. са предприети промени в разбиранията за 
средата на сигурност и НАТО решава да се адаптира към тях. Новата стратегическа концеп-
ция на Алианса признава, че „рисковете за съюзническата сигурност са многостранни по своя 
характер и многопосочни, което ги прави трудни за прогнозиране и оценка“. От този момент 
нататък НАТО развива много по-широко разбиране за сигурността, което е в съответствие с 
подхода на ООН, разработен по същото време. Основната разлика е, че НАТО не използва 
изрично термина ЧС. Независимо от това, през 1994 г., генералният секретар Солана твърди, 
че „политика на сигурност, която не е изградена около нуждите на хората и човечеството, ще 
рискува най-лошата съдба – да бъде неефективна“.12

Най-новата Стратегическа концепция на НАТО, публикувана през 2010 г., определя защи-
тата на „свободата и сигурността на всички нейни членове чрез политически и военни средства“ 
като всеобхватна цел на подхода на НАТО за сигурност. Принципите, които НАТО следва за 
постигане на тези цели, са индивидуална свобода, демокрация, правата на човека и върховен-
ството на закона. В момента НАТО полага усилия да приеме термина за ЧС. Особено като се 
насърчава значението на защитата на цивилните като основна точка в дневния ред на НАТО, 
Алиансът осъществява на практика основните идеи на ЧС. Една важна стъпка към общо из-
ползване на термина е подкрепата за създаването на Акредитиран от НАТО Център за върхови 
постижения за човешка сигурност. 

Връзката между човешката сигурност и гражданско-военното сътрудничество
Глобалният и регионален анализ ще взема предвид не само ролята на гражданско-воен-

ното сътрудничество (ГВC) в краткосрочния военен отговор, но също така ще се съсредоточи 
върху прехвърлянето на отговорността от силите за сигурност – в краткосрочен план върху 
участниците в гражданското общество – в дългосрочен план. От друга страна защитата на 
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цивилните се превръща във все по-важна цел в днешните военни операции. Тя не се свежда 
само до избягване на „съпътстващи щети и жертви“ или подпомагане на доставката на хума-
нитарна помощ. В днешните въоръжени конфликти все по-често се очаква военните сили да 
защитават цивилните лица от извършители, които умишлено са насочени срещу цивилни, като 
част от тяхната стратегия, и са отговорни за по-голямата част от жертвите. Неспазването на 
цивилните права от тези участници може да представлява заплаха за цялата операция и да 
има сериозни стратегически последици, независимо дали мисията е изрично упълномощена да 
защитава цивилни лица или не. Възниква и ново разбиране за цената на сигурността, в което 
необходимостта от подход, насочен повече към човека, е от първостепенно значение. 

Сложността на днешните предизвикателства пред сигурността изисква по-широк диалог 
между НАТО и невоенните участници и обсъждане на редица теми, включително защита на 
граждански лица, защита на културните ценности и опазване на околната среда. Това подчер-
тава необходимостта НАТО да взаимодейства по-подходящо чрез ГВС с различни участници 
в международната общност, като например: участие на международни организации, неправи-
телствени и правителствени организации в учения; съвместно обучение с други организации по 
структурирани курсове; разработване на съвместни курсове; официален и неформален диалог; 
различни семинари по целеви теми. Amnesty International, Human Rights Watch и Международ-
ният комитет на Червения кръст имат много широко поле за действие, което е представено на 
фигура 7. Въпреки че трите организации имат различни приоритети, е разпознаваемо, че те 
покриват и седемте заплахи за сигурността, изброени от ООН.

Критичният поглед върху концепцията за човешката сигурност относно приложи-
мостта  е направен с цел да се намерят недостатъците на подхода.

ЕС прави опит да се дистанцира от подхода на ООН, като публикува доклада от Барсе-
лона през 2004 г. Както става ясно от схематичното представяне, концепциите на ЕС и ООН 
се различават в много аспекти. Въпреки това ЕС прилага основните стълбове „свобода от же-
лание“ и „свобода от страх“. Различията в двете концепции се дължат най-вече на решението 
на ЕС да се съсредоточи върху аспекта на свободата от страх за ЧС, който по-късно е пре-
разгледан в доклада от Мадрид. Документът признава подхода на ООН като преобладаващ и 
правилен.

Подходът на НАТО за сигурност може да се разглежда като по-подробна концепция, 
която се фокусира върху четири заплахи (политически, за общността, болести и за околната 
среда) от седемте, които ООН определя като основни измерения на ЧС в глобалния доклад за 
човешкото развитие от 1994 г.

Неяснота: Най-споменаваната слабост на ЧС е, че тя, в очите на много учени, експерти и 
политици, е твърде неясна. Роланд Париж, професор по международни въпроси и бивш съветник 
по външната политика и отбраната на премиера на Канада, критикува, че „съществуващите де-
финиции на човешката сигурност са изключително обобщаващи и неясни, обхващащи всичко –  
от физическа сигурност до психологическо благополучие, което предоставя на създателите на 
политики малко насоки за приоритизиране на конкуриращите се политически цели, а на акаде-
миците – малко смисъл какво точно трябва да се изучава.“

Липса на осъществимост и приобщаване: Много критици на вижданията за ЧС твър-
дят, че подобно на предшестващите я, тази концепция звучи добре в речи, но е изключително 
трудно да се приложи на практика. Често се срещат обвинения, че не предоставя пряко ре-
шение на проблемите. Вместо това тя очертава рамка, която позволява на хората сами да 
установят решението. Лорънс Фрийдман, който преподава в King‘s College в Лондон пише, че 
полето рискува да загуби ясния фокус, тъй като в днешно време всяка заплаха или несигурност 
се определя като проблем със сигурността.

Произвол: Друг аспект на критиката е, че не е ясно по кои критерии заплахите са вклю-
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чени в концепцията за ЧС. Човек не може да разпознае ясен модел, чрез който се анализират 
интересите и заплахите, за да се определи дали те са „квалифицирани“ да бъдат етикетирани 
като заплахи за ЧС или не. Както Alkire заявява, някои критерии са прогностични, някои въз-
приемчиви, а други са просто прагматични, което затруднява изграждането на рамка, която е 
неутрална и се измерва с обективен и стандартизиран показател. 

Липса на актуалност: В наши дни рисковете от междудържавен конфликт се увеличават, 
особено в Русия, Китай и Северна Корея. Програмата за прилагане и опазване на човешка 
сигурност не предлага решения за справяне с тези видове класически проблеми, свързани със 
сигурността. Въпреки, че заплахите за сигурността са ориентирани към държавата, не са по-ва-
жни от предизвикателствата пред човешката сигурност. Те привличат политическо внимание 
и консумират по-голямата част от дипломатическия капацитет и финансовите ресурси. Освен 
това асиметричната и хибридна война е много по-трудна за контрол и критиците твърдят, че 
подходът на ЧС „предлага в най-добрия случай частичен отговор на заплахите за сигурността, 
които представляват тези терористични групи и техните симпатизанти“ .

Липса на нужда: Някои повдигат въпроси дали концепцията за ЧС не е излишна, тъй като 
безопасността на човека и инициативите за насърчаване на правата на човека са разгледани 
в международната общност и то много преди нейната поява. Със създаването на Международ-
ния комитет на Червения кръст през 1860 г. се създава платформа за обсъждане и намиране на 
консенсус по въпросите на сигурността, които засягат хората. Привържениците на човешката 
сигурност отговарят, че концепцията е удобен и полезен начин за обединяване и колективно 
раздвижване на широкия спектър от инициативи, ориентирани към хората.

По отношение на всички различни критични точки, най-поразителното е, че ни липсва об-
щоприето определение какво е ЧС, кои заплахи са адресирани от него и как може да се оперира 
на практика. По принцип всички институции, занимаващи се с ЧС (или в по-широк смисъл – с 
правата на човека, хуманитарното развитие и свободата) искат едно и също нещо: сигурност и 
свобода за всички човешки същества. Въпреки че това е важен интерес, който се преследва от 
много влиятелни организации, няма шанс да се промени, ако няма обща основа, от която да се 
започне. Освен това, терминът трябва да бъде предефиниран според нарастващото влияние 
на хибридната война, включително киберзаплахи и други избирателни намеси в сигурността.

Заключение
Според проведеното проучване за разбирането на сигурността на различните групи на 

заинтересованите страни, е очевидно, че подходът на ООН за ЧС, както е формулиран в ре-
золюция 66/290 на Общото събрание, служи като обща основа: Правото на хората да живеят 
в свобода и достойнство, без бедност и отчаяние. Всички хора, по-специално уязвимите хора, 
имат право на свобода от страх и свобода от желание, с еднаква възможност да се ползват от 
всички свои права и да развият изцяло своя човешки потенциал. Но проблемът е, че на ниво 
международна общност липсва комуникация и платформа, където различните групи по интере-
си да се събират, за да обсъдят съответните въпроси на ЧС. Човешката сигурност поддържа 
виждането за ориентирана около човека идея за сигурността, която е необходима де факто за 
националната, регионалната и глобалната стабилност.

Необходим е съвместен дискурс, смисъл и единно разбиране, които трябва да бъ-
дат подкрепени, за да се определи обща позиция и да се разпределят различни области 
на фокусиране към съответната подходяща организация.

Възможен ход на действие
За да може НАТО да допринесе за подхода на ООН за ЧС и да определи термина по от-

ношение на ролята на НАТО в международната общност на държавите, е важно да се разбере, 
че ЧС за НАТО няма да работи без сигурността на държава по класическия начин.
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НАТО трябва да се съсредоточи върху това, което е от значение за организацията. Ето 
защо, може би, е най-добре да не се обобщава терминът, а да се раздели на това, което е 
достъпно с военни и политически средства в рамките на мисията на НАТО за гарантиране на 
свобода и сигурност.

Но най-важното е, че НАТО трябва да си сътрудничи с други водещи организации, които 
се обръщат към ЧС, за да решават проблеми и въпроси за сигурността, като двете най-важни 
са ООН и ЕС. При условие, че глобалните играчи, които действително считат ООН за водеща 
организация, успеят да създадат обменна платформа и процедури за нея там, където към кон-
цепцията за ЧС може да се подходи систематично, НАТО може да запълни празнината, която 
се появява в концепцията за ЧС, когато става въпрос за конфликти, насочени и центрирани към 
държавата. НАТО има своята модерна отбранителна позиция и способности, които включват 
редица ефективни оръжейни системи, инфраструктура и най-важното – добре обучени военни 
сили, шанс да подкрепят и популяризират смисъла на опазването на ЧС в рамките на своите 
страни-членки и извън тях.
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Резюме: Извършен е анализ на средата на сигурност, като определяща в процеса 
на бъдещо развитие. Дефинирани са основните причини за глобалните промени в 
средата на сигурност и е направена прогноза за  очаквани последици за отбраната и 
сигурността на страните членки на НАТО. Прогнозирани са очакваните бъдещи ситуации 
за дестабилизиране на средата на сигурност в дългосрочен аспект.
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Abstract: An analysis of the security environment was carried out as a determining factor in 
the process of future development. The main causes of global changes in the security environment 
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security environment in the long term.
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Съвременната среда на сигурност е сложна в резултат на динамично променяща се меж-
дународна обстановка. През последните десетилетия светът преживява период от значи-

телни промени в политическата, социалната, икономическата и екологичната сфера, дължащи 
се основно на експоненциално развитие на технологиите. Сливането на няколко политически, 
социално-икономически и технологични тенденции предефинира глобалния контекст на сигур-
ността, което доведе до характеристики като усложненост и несигурност, които станаха нови 
нормални предизвикателства1. Променящата се среда на сигурност налага ново степенуване 
на приоритетите в политиката за сигурност, включване на цялостния институционален потен-
циал, прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправител-
ствения сектор, каквото е публично-частното партньорство. Дългосрочната цел е формиране 
на национална култура за сигурност, която да бъде естествена обществена основа за ефек-
тивно и пълноценно реализиране на политиките за сигурност. Разширяването на социалния 
обхват на политиката за сигурност поставя нови предизвикателства пред институционалната 
координация по вертикала и хоризонтала на йерархичните връзки за управление. Необходимо 
е институциите и техните структурни звена да действат като интегрирани компоненти от систе-
мата за национална сигурност. Външната и вътрешната сигурност стават взаимнозависими във 
все по-голяма степен и тяхното разграничаване придобива условен характер. В същото време 
Черноморският регион и Балканите запазват своето значение за сигурността на Европа в геопо-
литически, икономически, инфрастуктурен и транспортен аспект2. Стратегическо влияние върху 
вътрешната среда на сигурност оказват международните финансово-икономически и полити-
чески процеси, енергийните, транспортните и други международни инфраструктурни проекти 
с трансконтинентални измерения. Запазват се в същото време ангажиментите на Република 
България за защита на демократичните ценности, за охрана и контрол на външните граници на 
ЕС и в борбата срещу трансграничната престъпност и тероризма3.

Системата на международните отношения е изправена пред нови предизвикателства. 
Съществено се променят геополитическият, военният и икономическият баланс, задълбочава 
се противопоставянето, засилват се досегашните и възникват нови рискове и заплахи за сигур-
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ността в света. Мирът, сигурността, развитието и благоденствието са взаимносвързани повече 
от всякога. Средата на сигурност придобива особено значение за процесите в обществото. 
Нараства зависимостта между личната, националната и международната сигурност, както и 
на държавите от жизненоважни ресурси (енергийни, водни и хранителни), което повишава ве-
роятността от възникване на кризи. Проблемите в тази област се превръщат в един от най-се-
риозните рискове за всички страни, независимо от икономическото състояние и ресурсната им 
осигуреност. Инициативите и действията на ЕС и НАТО остават определящи за укрепването 
на международната сигурност. Споразумението помежду им за взаимодействие в сферата на 
отбраната представлява нов значим елемент от съвместните усилия за поддържане на мира 
и стабилността в Европа и света. В динамичната международна среда ЕС и НАТО остават 
главен генератор на стабилност и оказват положително влияние върху сигурността. Основни 
предизвикателства пред единството им продължават да бъдат защитата от агресивното хибри-
дно въздействие, популизма и евроскептицизма, и постигането на консенсус по миграционната 
политика4. Членството на Република България в ЕС и НАТО и обстоятелството, че нито една от 
съседните държави не я определя като потенциален противник са главни фактори за външната 
 сигурност и ще продължат да възпрепятстват появата на пряка военна заплаха за сувере-

нитета и териториалната  цялост в дългосрочна перспектива. Република България е активен 
участник в процесите на развитие на двете организации и преодоляване на предизвикател-
ствата пред тях, както и да отстоява собствените си интереси. Енергийната сигурност придо-
бива все по-голяма важност, дефицитът на суровини и природни ресурси се превръща във все 
по-сериозно предизвикателство и нараства конкуренцията между държавите за достъпа до тях. 
Продължава да се задълбочава процесът на взаимосвързаност между външната и вътрешната 
сигурност като тяхното разграничаване придобива все по-условен характер5.

Основните причини за глобалните промени в средата на сигурност, с последващи после-
дици за отбраната и сигурността на страните, членки на НАТО, са в няколко основни направле-
ния: политически; икономически; технологични; околна среда; човешки фактор.

Политическите причини са свързани с преразпределението на геостратегическата власт, 
предизвикателствата пред управлението, влиянието на недържавните участници във вътреш-
ните и международните въпроси, политиката на властта, общественото недоволство и недо-
волството, детерминерани от взаимосвързаността и полицентризма.

Икономическите са обвързани с наличните ресурси и възможностите за тяхното използ-
ване. Включват глобализацията на финансовите ресурси, геополитическото измерение на ре-
сурсите (редки природни изкопаеми, вода, храна и енергоносители), асиметричната промяна в 
разходите за отбрана и нарасналото неравенство в световен мащаб.

Технологичните предпоставки са свързани с темповете на технологичен напредък, въз-
можността за достъп до технологии, развитието на глобалната мрежа, доминирането на тър-
говския сектор в технологичното развитие и зависимостта от определени технологии.

Околната среда е свързана с климатичните промени, мерките за адаптиране към тях и 
намаляването на неблагоприятните последици от това, както и с природните бедствия.

Човешкият фактор е свързан с протичащите асиметрични демографски промени, увели-
чаващата се урбанизация и взаимосвързаните отношения между хората.

Анализът на тенденциите в основните социално-икономически области показва, че на-
селението, брутният вътрешен продукт, урбанизацията, употребата на енергийни източници, 
преките чуждестранни инвестиции, транспортът и телекомуникациите бележат експоненциален 
растеж. През последните десетилетия значителната икономическа експанзия е придружена от 
растеж в градовете, транспорта, селското стопанство и технологиите6. Независимо дали този 
значителен растеж продължава или не, той вече е довел до значителни въздействия върху 
околната среда, които ще трябва да бъдат отстранени. Нарастващият брой на заинтересовани-
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те страни, съчетан с взаимосвързания характер на международната система, експоненциална-
та скорост на промяната и сливането на тенденциите, продължава да увеличава потенциала за 
несигурност в световен аспект. Това представлява изместване в сложна среда. В сложна среда 
анализът на взаимодействията с много участници в различни ситуации все още може да на-
прави разумни заключения в подкрепа на решенията, въпреки че в подобни условия са налице 
твърде много взаимодействия, за да се проучат всички възможни резултати, което увеличава 
риска от изненада или дори неуспех. Сложността вече е част от ежедневието на много хора и 
ще става все по-всеобхватна. Справянето с това изисква по-цялостен подход. Въпреки това со-
циално-икономическите регулации и политическите системи бавно се адаптират към основните 
промени в глобалната политика, обществото и човечеството, технологиите и иновациите, све-
товната икономика и околната среда. Признаването на сложността на текущите световни дела 
помага на Алианса да предвиди по-добре потенциалната траектория на бъдещите тенденции, 
като позволява предвиждането и разработването на адекватни защитни мерки.

Сложността на дейностите вероятно ще увеличи степента в разминаването на нацио-
налните интереси и ще стимулира по-големи различия при отделните нации в процеса на въз-
приемане на рисковете и заплахите. Например, при операцията в Афганистан или сирийската 
криза става още по-трудно да се определи успех срещу неуспех или победа срещу поражение. 
Сложността също ще увеличи броя и вероятните траектории на потенциалните резултати, кое-
то от своя страна ще изисква лидерите да използват по-всеобхватна, гъвкава и адаптивна сис-
тема за вземане на решения както в Алианса, така и в отделните нации.

Състоянието на глобалната икономика в комбинация с нарастващата поляризация, ре-
гионализация и фрагментация създава нарастваща представа за несигурност в западните 
общества, които страдат от липсата на единство за справяне с регионални и глобални предиз-
викателства. Предстоящото изтегляне на Обединеното кралство от ЕС, известно като Brexit, и 
потенциалът за по-нататъшни промени на Съюза се дължат до голяма степен на усещането 
за загуба на контрол върху националния суверенитет, по-големите опасения от несигурното 
бъдеще и признаците на недоволство от настоящите политики. Тези тенденции вероятно ще 
доведат до период на неяснота, нарастващ риск от нестабилност и фундаментална трансфор-
мация, като начало на една по-несигурна международна среда на сигурност.

Процесът на глобализация също има отношение към средата на сигурност. Той се отна-
ся до дейностите, които обхващат националните граници и имат отражение в международен 
аспект. Тези дейности могат да бъдат икономически, социални, културни, политически, техно-
логични или дори биологични, както в случая на епидемии. Икономическата глобализация се 
възползва най-вече от много богатите, които са на върха на разпределението на доходите в 
национален и глобален мащаб и средните класи на развиващите се пазарни икономики, осо-
бено в Китай, Индия, Индонезия и Бразилия. Около 200 милиона китайци, 90 милиона индийци 
и около 30 милиона души от Индонезия, Бразилия и региони на прогреса в Африка са потен-
циални победители в глобализацията. От друга страна тези, които не са се възползвали от 
глобализацията, са „глобалната горна средна класа“, която включва граждани на европейски 
държави, чиито доходи са в застой. Нарастващите неравенства, породени от глобализацията, 
ще продължат да допринасят за по-силното нежелание за сближаване и да подкопават ико-
номическата сила на Запада, когато Европа се бори за иновационна реинтеграция на своята 
работническа класа и други социални групи, най-засегнати от глобализацията. Нарастващо-
то неравенство, породено от глобализацията, ще продължи да допринася за нарастването на 
скептицизма към сближаване и ще подкопава икономическата сила на Запада.

Процесът на глобализация се определя като една от основните причини за увеличаване 
на неравенството в доходите и нарастване на социалната нестабилност. В резултат на това 
глобализацията може да спре или дори да се тръгне назад поради засиления национализъм, 
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икономически протекционизъм и популизъм, подхранвани от недоволните висши и средни кла-
си в западните страни. Брекзит и по-нататъшното разпадане на ЕС, както и фрагментирането 
на други международни институции, биха могли да засилят регионализма в посока към превес 
на „местните решения“ и да влошат развитието на глобализацията.

Влияние върху средата на сигурност оказват и процесите на сближаване и обединяване 
на потенциалите на отделните нации. Съединението е особено обусловено от скоростта на тех-
нологичния напредък, засягаща почти всяка тенденция – политическа, социално-икономическа 
и дори екологична. Взаимосвързаността ще отвори потенциала за повече взаимодействия меж-
ду тенденциите, което ще даде тласък на технологичните иновации. Увеличеният темп на на-
предък в отделните технологии ще доведе до нови технологии и нова употреба, които ще имат 
големи, а в някои случаи и разрушителни въздействия. Технологиите, по-специално Интернет, 
предизвикват нарастване на взаимните връзки в световен мащаб, като не само засягат самите 
тенденции, но и обвързват човешките каузи в рамките на и извън националните граници.

Сливането на тенденции, съчетани с несигурност, е по-вероятно да създаде стратеги-
чески шокове и трудни за разрешаване проблеми. Стратегически шок (наричан още събитие 
„черен лебед“) може да бъде резултат от бързо, непредвидено, по-малко предвидимо събитие 
като атаките от 11 септември, или следствие от по-ранно настъпване на опасно събитие от 
предварително прогнозираната линия за неговото развитие. Нарастващото неравенство, поро-
дено от глобализацията, ще продължи да допринася за засилване на нежеланието на западни-
те общества за сближаване, което ще подкопава икономическата сила на колективния Запад.

Съществуващите и частично предвидими проблеми от голям мащаб и с висока степен на 
сложност като масова миграция и изменение на климата, може да не бъдат адекватно разреше-
ни в краткосрочен план, въпреки че предполагат потенциално сериозни последици. Освен това, 
предвидимите и нормални развития могат да се превърнат в преломна точка в резултат на 
взаимодействия между няколко тенденции, които след това да доведат до големи смущения. 
Бързото развитие на иновативните технологии може да има големи социално-икономически и 
политически въздействия. Потенциалът за смущения се е увеличил, обусловен от ефектите от 
втория и третия етап на технологичния напредък и иновациите в сферите на услуги, логистика 
и здравеопазване. И накрая, нарастващата роля на недържавни участници и свръхмощни лич-
ности във вътрешните и международните дела засилва трудността за справяне с предизвика-
телствата, които вероятно са определящи съставки на бъдещата среда на сигурност.

Характеристиките на бъдещето трябва да се разглеждат като умножители на тенден-
циите. Те самите не са тенденции, но помагат да се разбере как тенденциите могат да бъдат 
нарушени или да се променят с течение на времето в непредвидена посока.

Като цяло бъдещата среда на сигурност до 2035 г. и след това ще бъде динамична и 
нееднозначна. Нарастващата сложност и несигурност ще постави НАТО пред редица предиз-
викателства. Ситуациите на нестабилност ще бъдат определящи за бъдещите характеристики 
на потенциалните конфликти. Тези ситуации на нестабилност варират от конфликт с висока 
интензивност до природни бедствия и се използват като основни предпоставки, чрез които да 
се анализира и оцени какви характеристики и способности ще са необходими в бъдеще. Раз-
витието на способности в области като изкуствен интелект, автономия и увеличаване потенци-
алните възможности на човешкия фактор са предпоставка за нови правни и етични въпроси, 
чието влияние е необходимо да бъде отчитано. Заедно с тези предизвикателства бъдещето 
ще предложи и възможности за надграждане на способностите в областта на технологичния 
напредък, взаимоотношенията и концептуалното използване на въоръжените сили.

Очакваните бъдещи ситуации за дестабилизиране на средата на сигурност в дългосро-
чен аспект се заключават в следните основни насоки:

 конфликт в евроатлантическия регион;
 конфликт между отделни държави;
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 използване на оръжия за масово унищожаване;
 последствия от атака на критичната инфраструктура;
 тероризъм;
 невъзможност за реализиране на въздушно-космическа способност;
 хибридна война;
 кибератака;
 информационна война;
 процес на масова миграция или епидемиологични заболявания;
 последствия от сериозни природни бедствия.

Възможните ситуации за дестабилизиране на средата на сигурност определят и основни-
те стратегически направления, за които следва да се поддържат изградените способности и да 
се извършва тяхното надграждане. Те са свързани с:

 оперативна гъвкавост на въоръжените сили, изграждана чрез поддържане и повиша-
ване на техните способности;

 поддържане и надграждане способностите на надеждни въоръжени сили за провеж-
дане на успешни операции, независимо от създадената ситуация;

 увеличаване на капацитета и възможностите на мрежите за командване и управле-
ние;

 постоянна стратегическа информираност на ръководния състав, даваща възможност 
за предоставяне на изчерпателна и точна информация за взимане на информирано и точно 
решение;

 поддържане на стратегически комуникации, даващи възможност за своевременно 
и точно получаване на сведения и отдаване на разпореждания за своевременна промяна на 
способностите в съответствие с измененията, които настъпват при противника, така че да се 
постигне стратегически баланс или превъзходство7.

Очаква се с изменението на темпа на развитие на обществото в много аспекти да про-
дължи да нараства сложността и несигурността, като същевременно се създават паралелни 
възможности и рискове. Експоненциалният растеж на технологиите и обединението на няколко 
политически, социално-икономически и технологични тенденции са предпоставка за предефи-
ниране на глобалния контекст на сигурността, което от своя страна ще доведе до увеличение в 
степента на сложност и несигурност.

Потенциалните конфликти, в които ще се използват въоръжените сили ще са с бързо адап-
тиращ се противник, използващ комбинация от нетрадиционни решения, съвременно въоръже-
ние и нови, постоянно променящи се методи за постигане на своите цели8. Бъдещите конфликти 
ще се водят във всички домейни на операцията – по суша, въздух, вода, в космическото и ки-
берпространството. Това поставя нови по-високи изисквания към способностите на въоръжените 
сили, които да действат във взаимодействие с другите структури от националната сигурност и със 
силите на съюзниците от Алианса за реализиране на всеобхватния подход към сигурността. Уве-
личава се използването на резервни компоненти. Уникалните умения, които модерните резервни 
сили и опитните резервисти осигуряват, дават големи допълнителни възможности за ефективна 
подкрепа на редовните въоръжени сили9. Този подход се утвърждава като правило, предвид на 
това че хибридните средства за въздействие ще бъдат все по-широко прилагани и ще налагат 
използване на способностите на целия сектор за национална сигурност, а въоръжените сили ще 
могат да дадат само част от адекватния отговор на тези заплахи. В тази връзка все по-голямо 
значение за отбраната ще придобиват както ефективната координация и взаимодействие с раз-
личните институции в национален, съюзен и международен формат, така и възможностите за 
използване на въоръжените сили в обстановка, различаваща се от конвенционален въоръжен 
конфликт. Хибридните действия ще са част от бъдещ конфликт, което изисква прецизиране на 
правните аспекти, свързани с използването и противодействието на хибридните методи10.
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Характерните черти на бъдещата среда на сигурност са свързани неразделно с воен-
ната мощ и потенциала на страните, развитието на изкуствения интелект, биотехнологиите, 
автономните системи и интерфейса човек-машина, където определено следва да се очаква 
доминирането на изкуствения интелект и неговото приоритетно използване. От друга страна 
той ще създава определени смущения, свързани с изместването на човешкия фактор от тради-
ционни дейности и ще причинява други нежелани негативни последици, свързани с промяна в 
психологическия профил на обществата. Независимо от това, моралните, етичните и правните 
аспекти, свързани с развитието на нови технологии, подобряването на дейностите и замяната 
на човека ще продължат да се развиват и усъвършенстват, за да бъдат в крак с технологичните 
промени. За поддържане на баланс в средата на сигурност е необходимо страните, членки на 
НАТО да съсредоточат своите усилия за противодействие на потенциални заплахи от страна 
на Русия и Китай в следните основни насоки11:

 предоставяне на консултации и военна подкрепа на Украйна, Грузия и Молдова;
 целенасочена дейност в подготовката на Босна и Косово за членство в НАТО;
 надграждане на конвенционалните и асиметричните способности.

НАТО и Европейският съюз осъзнават потенциалните последици от бъдещ военен кон-
фликт и полагат усилия за разработване на стратегии за адекватно справяне с потенциалните 
рискове12 и заплахи. Нестабилността в средата на сигурност вероятно ще се увеличи в следва-
щите две десетилетия, освен ако основните участници в международната система не разберат 
коренните причини, не се адаптират към променящата се ситуация с използване на диплома-
тически методи и не прилагат реформи, необходими за справяне с проблемите. Съвместната 
адаптация е необходимо да бъде използвана при преодоляване на негативните тенденции в 
бъдещето чрез запазване на ангажиментите към основните ценности, към международния мир 
и сигурност и за засилване на сътрудничеството в рамките на международния ред.
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Informational explosion means the input of a huge amount of useful and unnecessary data and 
information. Because in the modern age, the transition to the information society and the technological 

revolution in communications undermine the informational privilege. Moreover, the increase in the 
volume of data and information, the increasing speed with which they are moving and the storage 
and processing capacity have led to an informational inflation that creates over-saturation and makes 
analyzing and forecasting more difficult to use in making decisions. The complexity of the information 
flows present in the world we live in exceeds the knowledge baggage and the level of expertise of 
intelligence services, and this situation has brought to the fore the need for transformation in order to 
face the new challenges.

A new economy is clearly emerging, a knowledge and economy based economy, a knowledge 
economy where the key to prosperity and job creation is the degree of implementation of new concepts, 
the ideas of innovation and technology in all sectors of the economy, as well as the protection of the 
environment. The new knowledge-based economy that will be realized in the future knowledge society 
integrates the objectives of sustainable development, based on social justice and equal opportunities, 
environmental protection, freedom, cultural diversity and innovation development.

T E R LE F NI ERSITIES IN A N LE E ASE  
S IET

Abstract: Universities support the development of students’ capacities to harness, create 
and produce knowledge in any context of life, respecting individual interests and previous learning 
experiences. Diversity at all levels, on all levels, communicating with business, research institutes, 
integrating into global issues around the world can be attacked from different angles with different 
qualifications. It is important for students to be educated, open and preoccupied with adapting to team, 
environment, requirements and evolution. Integration and the ability to adapt are requirements that 
must concern any university regardless of the subjects taught. 

Key words: knowledge-based society, educational management, institutional management, 
university management.
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Резюме: Университетите подпомагат развитието на капацитета на студентите 
да използват, създават и произвеждат знания във всеки контекст на живота, спазвайки 
индивидуалните интереси и предишния опит в обучението. Разнообразието на всички нива, 
комуникацията с бизнеса, изследователските институти, интегрирането в глобални 
проблеми по света може да бъде атакувано от различни ъгли с различна квалификация. 
Важно е учениците да бъдат образовани , отворени и ангажирани с адаптиране към екип, 
среда, изисквания, еволюция. Интеграцията и способностите за адаптиране са изисквания, 
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Theoretical framework – education and knowledge-based society
Knowledge is information that works. The knowledge society cannot exist without the existence 

of informational society, and it cannot be separated from it. At the same time, the knowledge Society 
is more than the Information Society through the major role of information – knowledge in society: 

– extend and deepen scientifi c knowledge and truth about existence;
– use and management of existing knowledge in the form of knowledge technological and 

organizational;
– producing new technological knowledge through innovation;
– the knowledge society is a new economy, unlike the old economy where tangible goods 

fi rst, in the new economy matters, fi rstly intangible, intangible assets, hard to describe and especially 
quantifi ed and measured, but which have value and value.

Over the past decade, science and technology 
have accentuated their systemic character. It 
demonstrates the speed with which some scientifi c 
advances have become industrial applications, due 
to the increased market phenomena in science. 
At international level, the tendency to increase 
collaboration between fundamental and oriented 
research organizations and applied research 
organizations and the introduction of new products 
into production, deleting boundaries between 
research categories, increasing interdisciplinarity, 
assimilation of behavior takes place in research 
teams in research units and universities, etc. In 
this context, the importance of vertical technology 

transfer between fundamental and applicative or developmental research and industrial applications 
increases. This transfer is achievable by deepening the interrelations of research with production and 
education, in various ways, such as increasing the number and importance of collaboration between 
public research and private industrial fi rms, in the form of partnerships or collaborative projects, and 
by increasing the number organizations that create collaborative conditions (science and technology 
parks, technology transfer centers, technology broker, etc.). In this context, the collaboration between 
an engineer-who is increasingly assimilating scientifi c knowledge-and the scientist has intensifi ed, 
and the public treatment accorded to the two categories tends to equalize.

Knowledge is one of the fundamental needs of man and has as its purpose the explanation of 
the world, and the enhancement of knowledge, as well as the artistic creation, fi nd their justifi cation in 
themselves. In the research activity, the main activity of knowledge development, it is operated with 
data, information and knowledge, with theories and systems, theories and forecasts, theories and 
models, systems and structures, all of which are constituents of a continuous stream of accumulations 
cognitive skills in order to generate new knowledge.

The research activity, based on creative thinking, is the main factor of intellectual activity and 
the results of creative activity meet all the determining requirements of the revolution of science and 

technology: the emergence of scientifi c and technical novelty, 
the superior technical value of this novelty, its immediate or 
prospective utility - as a superior form of materialization of creative 
thinking - contributes to the creation of new technologies or to the 
improvement of the quality of the existing ones, to the creation of 
new products with a high quality level, to the raising of the level of 
organization (through automation) of the production processes in 

Fig  Knowledge-based economy process 
and elements

Fig   Knowledge translation 
and exchange fl ow (6 steps)
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the economy, to the continuous improvement of all categories of technical means, to the increase of 
the competitiveness on the international market.

Universitiesand their impact on a knowledge based society
Human resources act as a creative force of value and value for use with a decisive role in the process 

of work. They ensure the efficient combination of other resources needed to create goods and services for 
production and consumption. Personnel diagnosis seeks, on the one hand, aspects related to the provision 
of human resources, size, qualification, structure and behavior of the personnel in the work process, and, 
on the other hand, the efficiency of the users of these resources. Developing and implementing an effective 
higher education qualification system, a system in which fields of expertise are directly linked to real and 
dynamic labor market requirements, is the successful scenario through which universities can contribute to 
the development of human capital. State investment to create a diverse range of specialists according to the 
real needs on the labor market ensures, on the one hand, a real field of activity after graduation and, on the 
other hand, an investment recovered by covering the jobs with people professionally trained. 

Investment in education is advantageous if the net present value of the two components (costs and 
benefits) is positive, if the up-to-date up-front benefits are higher than the updated costs. Given that most 
of the knowledge, skills, qualifications are acquired in school through the educational process, education, 
and, implicitly, higher education, it has been recognized as the determinant role it plays in the accumulation 
and development of human capital and, consequently, in the economic development of a country. The 
anticipated connection of universities to the labor market is not a simple process either as a strategic action 
or as a level of applicability. Of course, the structural changes that the Romanian society is going through, 
the permanent social changes, the economic fluctuations in the different areas of activity, the relative and 
sometimes oscillating performances in the industrial space could not provide concrete data for the punctual 
routing of the university studies according to the force requirements the work. 

At the same time, higher education should not always generate professional skills and 
qualifications as demanded by a labor market disturbed by various temporary factors. However, the 
development of university studies in certain areas of expertise can at best ensure an increase in 
unidirectional quality and, at the same time, an increase in demand for work in a given professional 
area, but also an increase in the number of qualified persons required to work in other fields of activity 
than the specialized field. Thus, the state’s investment in the training of specialists in various fields 
could not always find its purpose, and the support of specialists not occupied through professional 
reconversion programs would entail additional costs that the education system could direct to other 
priority areas. Therefore, one of the most effective educational strategies can be considered as one 
in which the educational offer and the requirements of the labor market are linked. In this respect, an 
employment rate approach for young people according to the level of education will provide concrete 
data on the extent to which university specializations are directly correlated to the labor market.

Knowledge is produced in the university both through the exercise of the research function and 
the pedagogical in the sense of endowing students with knowledge. The university environment is 
m heterogeneous, one fits all policies proving to be ineffective. Each university finds its own way of 
responding to society’s needs in terms of pedagogical and knowledge-based learning. The decision 
on how the two functions complement each other belongs to the scientific community. Factors or 
influences of this decision can be divided into two classes: internal or dependent on the university’s 
organizational environment; external, or addicted to the environment in which the university operates.

– Internal factors: tradition of the university, with pronounced effects on organizational culture; 
subsystems for research that work within the organization: departments, research centers, etc.; the 
resources available for strategic development and adaptation to change; students’ apprehension 
towards educational processes; competence and active involvement of academic community members 
in the governance of the institution; the specific logistics infrastructure for both functions; qualification 
of the human resource; know-how and managerial practices.
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– Infl uences Determinants: student 
selection base; the characteristics of the 
labor market – dynamism, fl exibility, 
modernity, the ability to internalize 
societal changes; a parameter with 
a particular impact on the analyzed 
binomial is represented by job offer 
and their type; the characteristics of the 
community economy that the university 
serves, the explicit feedback received 
from the community served, regulatory 
and institutional framework elements; the 
fi nancial resources that may be attracted 
and the rules for awarding them.

The strategic approach to research partnership and to the transfer of knowledge accompanied 
by policy makers and appropriate programs that are understood communicated and implemented 
fl exibly and focused by all participating actors is becoming more and more important. At present, 
innovation is increasingly linked to educational strategy decisions. Structuring relatively narrow fi elds 
of education and research usually discourages the appetite of young researchers for innovation. The 
Bologna Process, which aims to harmonize and converge higher education systems, may be an 
opportunity for curricular reforming and the reorganization of academic life. Doctoral and postdoctoral 
education, essential to linking research with training, is interdisciplinary nuclei that sometimes strike a 
narrow academic affi liation of doctoral students and scientifi c leaders, as well as a strict specialization 
of research topics. A solution to these challenges is to increase the mobility (intra- and international) 
of researchers. To substantiate the concept of research university it is necessary to ensure consensus 
on the ratio in which the two functions described above have to be found in order to consider that a 
university is intensive in research. Granting university research status is a complex, multiparametric, 
dynamic and very intensive process in terms of material, fi nancial and human resources. In the process 
of confi guring the research university it is necessary to take into account the institutional architectures, 
as well as the mechanisms specifi c to the dissemination process of knowledge.

In Romanian universities there is an increasing emphasis on specialized journalism, without the 
adequate fi nancial and administrative support. Diversifi cation of funding sources, through strategic 
orientation to the priorities set by those who fund research, can induce a limitation of academic freedom. 
The cumulative impact of these transformations also tends to have an impact on academic governance: 
being determined to allocate an increasing share of time to fund and promote research results, the 
best performing members of the academic community must opt to lower their level involvement in 

decision-making structures 
(Altbach and Balan 2007). 
The option for such a type 
of university leads to taking 
into consideration the 
renunciation of the collegial 
model of governance 
and its replacement with 
the management model. 
Connecting the Romanian 
university to the challenges of 
a knowledge-based society 

Fig   Universities-industry collaboration: a systematic review

Fig   A continuous learning model (source: Deloitte)
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undoubtedly assumes certified performance. It can be started by supporting the creation of national 
poles of excellence that have competitive advantages and can channel their energies to connect with 
international debates (Mohrman, Ma and Baker 2008). Without such connections, our country cannot 
participate in the world system of knowledge production. One can reach the concept of a “mosaic 
university”, with different components focused on specific priorities.

Conclusion
The knowledge-based society implies a high degree of diversification in higher education 

systems, a specialization of universities according to the main mission they are proposing. The 
same societal context calls for a greater diversification of roles in national education systems 
and universities, focusing on poles or research networks of excellence, on innovation in training 
processes and on a new approach to community relations. Society asks modern universities 
to become more dynamic and more flexible and at the same time more open to their external 
environment. Assuming this type of behavior, universities can actively and explicitly contribute to 
innovation and social development processes. The criteria that can legitimize the social role of 
universities and their academic status are increasingly related to the ways in which they transfer 
knowledge to the economy and society as a whole.
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Климатични промени – предизвикателство и реални заплахи
Учените от цял свят предупреждават, че изменението на климата създава реални рис- 

кове и последствията от него вече са осезаеми. Изводите на Междуправителствената група 
по изменение на климата сочат, че дори и емисиите да бъдат сведени до 2050 г. до нива, 
под половината от нивата от деветдесетте години, ще е трудно да се избегне повишаване 
на температурите с до 2ºC над нивата от преди индустриализацията. Такова повишаване на 
температурите ще породи сериозни рискове за сигурността, които ще се увеличават, ако за-
топлянето продължава. Едно неограничено изменение на климата с повече от 2ºC би довело 
до безпрецедентни сценарии в областта на сигурността, тъй като е вероятно да се задействат 
ред повратни точки, което би довело до нови ускорени, необратими и до голяма степен непред-
сказуеми климатични промени. Изменението на климата ще промени режима на валежите и 
допълнително ще ограничи наличните сладководни ресурси, в някои региони с цели 20 – 30%. 
Спадът в селскостопанската производителност ще доведе до или ще утежни несигурността на 
прехраната в най-слабо развитите страни и ще предизвика повсеместно непосилно повишава-
не на цените на хранителните продукти. Особено недостигът на вода е потенциален източник 
на граждански вълнения и може да доведе до значителни икономически загуби, дори в солидни 
икономики.

Същността на предизвикателството е, че изменението на климата заплашва да се стова-
ри върху държави и области, които и без това са уязвими и подложени на конфликти. Важно е 

ЛИ А И НИ ПР ЕНИ И Е Л И НА СИ РН С   
ПРЕ И ВИ А ЕЛС ВА А С ИВ  РА ВИ ИЕ

Резюме: Въпреки че науката все още не е наясно с всички причини за глобалното 
затопляне, промяната в климата е факт, който засяга всички сфери на обществото. 
Въздействието на климатичните промени върху водните ресурси, човешкото здраве, 
горските и агросистемите, селищата, енергетиката и индустрията като част системата: 
природа – общество – стопанство са под непрекъсната им атака. При ускоряващите се 
климатични промени количеството на природните бедствия ще нараства чувствително, а 
това ще има последици за глобалната сигурност, предупреди Съвета за сигурност на ООН. 
Настоящият доклад се съсредоточава върху влиянието на климатичните промени върху 
екологичната сигурност като предизвикателства за устойчиво развитие.
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Abstract: Although science is still not aware of all the causes of global warming, climate change 
is a fact that affects all spheres of society. The impact of climate change on water resources, human 
health, forest and agro-systems, settlements, energy and industry as a part of the system: nature – 
society – economy is under constant attack. With accelerating climate change, the amount of natural 
disasters will increase significantly, and this will have implications for global security, warned the UN 
Security Council. This report focuses on the impact of climate change on environmental security as a 
challenge for sustainable development.
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да се отчете фактът, че рисковете не са само от хуманитарно естество. Те включват също и по-
литически рискове и рискове за сигурността, които пряко засягат европейските интереси. Освен 
това, в съответствие с понятието за човешка сигурност е ясно, че много проблеми, свързани с 
влиянието на изменението на климата върху международната сигурност, са взаимозависими 
и изискват решения, които обхващат всички политики. Генералният директор на Програмата 
на ООН Ахим Щайнер за околна среда заявява: „въпреки, че науката все още не е наясно с 
всички причини за глобалното затопляне, изразено чрез повишаване на температурите с 3 – 4 
градуса, промяната в климата е факт, който засяга всички сфери на обществото. Oпустяването 
на плодородни земи, ерозията на почвата, обезлесяването, недостигът на вода са световни 
явления, които се проявяват под форма на намален потенциал за нарастване на производство-
то на хранителни продукти, неблагоприятно влияние върху човешкото здраве или влошаване 
обитаемостта на отделните райони. М. Ренър1 и Г. Беллер2 отбелязват, че „водата е не само 
природен ресурс, но и важно природно условие и подобно на плодородните земи, е основен 
източник на човешкото съществуване за производно на храна, за поддържане на човешкото 
здраве и на икономическото развитие“. Статистическите данни сочат, че в много страни водата 
е все по-намаляващ ресурс, който е под заплахата както от изчерпване, така и от замърсяване. 
За държавите, където годишно се осигурява 1000 – 2000 т вода на човек от населението се 
смята, че има риск от недостиг на този ресурс, а там където се падат под 1000 т се приема, че 
водата е дефицитна. В началото на 90-те години 26 страни, в които живеят близо 230 млн. души 
са били в „категорията на държави с дефицит на водата“ според С. Постел3.

В доклада на Световната здравна организация на конференцията по Рамкова конвенция 
за ООН за изменение на климата в Катовице се казва: „целите на Парижкото споразумение за 
климата от 2015 г. могат значително да намалеят глобалното замърсяване на въздуха, спа-
сявайки ежегодно живота на над 1 млн. души до 2050 г.“4, а астронавката на НАСА Джемисън 
отбелязва: „Марс не може да стане план Б за човечеството и не става въпрос вече да спасим 
Земята, а да се уверим че вече не  нанасяме вреди до такава степен, че тя да не може да 
бъде наш дом“.

В книгата си „План Б 2.0: Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда“ Лестър 
Браун, президент на Института по политика на Земята, говори за екип от учени, ръководен от 
Матис Уекърнейджъл, оглавяващи Глобална мрежа за екологична следа, стигнали до заклю-
чението, че „колективното човешко потребление за първи път е надвишило възстановителния 
капацитет на планетата през 80-те години на миналия век и, че светът е в състояние на преяж-
дане и провал“5.

На XVII международна конференцията за климатичните промени в Дърбан6 вселенския 
и Константинополски патриарх Вартоломей заявява: „всички сме отговорни за бъдещето на 
планетата и на човешкия живот и никой не може да бъде обикновен зрител“ и предлага три 
начина на поведение:

 Преодоляване на националните и регионални граници, тъй като климатичните проме-
ни са глобални и изискват споделяне на едни и същи ресурси, климат и начин на живот, поради 
нашата взаимозависимост;

 Необходимост от лишения (национални и индивидуални) в името на положителен 
край чрез траен договор;

 Учредяване на морално ръководство, тъй като климатичните промени са безпреце-
дентна заплаха за целостта и различието в живота на планетата.

Най-общо заплахите от климатичните промени могат да се обобщят така:
 Конфликт по ресурси;
 Икономически щети и риск за крайбрежните градове и инфраструктури с възлово зна-

чение;
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 Загуба на територия и спорове за граници;
 Миграция, дължаща се на околната среда;
 Ситуации на нестабилност и радикализация;
 Натиск върху международното управление.

Географски примери
В Документ от Върховния представител и европейската комисия до Европейския съвет 

относно „Изменение на климата и международната сигурност“7 се очертават следните по-важни 
климатични промени и екологичните заплахи по региони:

Африка
В този регион климатичните промени дават дълбоко отражение върху всички аспекти 

на системата природа–общество–стопанство на глобално, регионално и локално равнище и 
предизвикват рискове за екологичната сигурност. В Северна Африка и Сахел нарастващата 
суша, недостигът на водни ресурси и нерационалното земеползване ще причинят деградация 
и биха могли да доведат до загуба на 75% от обработваемата земя. Делтата на Нил би могла 
да бъде застрашена както от покачването на морското равнище, така и от засоляване в селско-
стопанските райони, а 12 до 15% от обработваемата земя може да изчезне вследствие повиша-
ване на морското равнище през настоящото столетие, което ще засегне 5 млн. души до 2050 г. 
Понастоящем изменението на климата вече оказва сериозно въздействие върху конфликта в и 
около Дарфур. Сушата в Сомалия (два района в Южна Сомалия) доведе до най-тежката продо-
волствена криза за последните 20 години, а в обширния район от Северна Африка до Близкия 
изток и Южна Азия конфликтите за достъп до водни ресурси стават все по-остри.

Aзия
Най-големият регион в света е съпътстван от редица проблеми, свързани с климатичните 

промени. Има вероятност покачването на морското равнище да застраши местообитанията 
на милиони хора, тъй като 40% от населението на Азия (почти 2 млрд. души) живее в рамките 
на 60 километра от бреговата линия, а измененията в мусонните валежи и намаляването на 
топящите се води от Хималаите ще засегнат повече от 1 млрд. души. Конфликтите по повод на 
оставащите ресурси и неконтролираната миграция ще доведат до нестабилност. Ледниците в 
Таджикистан са загубили една трета от повърхността си само през втората половина на XX век, 
а в Киргизстан, през последните четири десетилетия, са изчезнали над 1000 ледника.

Региона на Близкия Изток
Приблизително две трети от арабския свят зависи от източници на вода, които се нами-

рат извън границите на арабските държави. Очаква се водите на реките Йордан и Ярмук да 
намалеят значително, което ще засегне Израел, Палестинските територии и Йордания. Почти 
сигурно е, че съществуващото напрежение по отношение на водни ресурси ще се засилят, 
което ще доведе до още по-голяма политическа нестабилност с пагубни последици за енергий-
ната сигурност и останалите интереси на Европа. Очакват се понижения на добивите в Турция, 
Иран, Сирия и Саудитска Арабия, като по този начин се засяга стабилността на един регион от 
голямо стратегическо значение за Европа.

Латинска Америка и Карибския басейн
Измененията на климата ще доведе до засоляване и опустяване на селскостопанските 

земи, както и до намаляване производителността по отношение на важни земеделски култури 
и животни, а оттам до вредни последици за продоволственото осигуряване. Прогнозите оч-
ертават покачване на морското равнище, а оттам повишаване риска от наводнения в ниско 
разположени области и екстремни явления, свързани с цикъла на Ел Ниньо и други циклони. 
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Повишаването на температурата на морската повърхност, от своя страна, ще окаже вредно 
въздействие върху кораловите рифове и ще причини размествания в местоположението на 
рибните запаси. В Амазония незаконното изсичане на дърветата продължава с пълна сила и 
борбата прераства в открито насилие.

Арктика
Бързото топене на полярните ледници води до поява на нови водни пътища и между-

народни търговски маршрути. Повишената достъпност на огромни въглеводородни ресурси в 
арктическия регион променя неговата геостратегическа динамика, което носи потенциални по-
следици за международната стабилност и за европейските интереси в областта на сигурността.

Екологична сигурност
Общочовешката сигурност, като водещи елементи на която днес се очертават екологиче-

ската и продоволствената сигурност в много страни на света, е застрашена.
Човешката сигурност, заложена в Програма за развитие на ООН „Новите измерения на 

сигурността“, следва да се разглежда в няколко аспекта: икономическа; политическата; продо-
волствена; здравна; лична; обществена; индустриална.

Литературата за екологичната сигурност е въвела интердисциплинарна перспектива в 
изследванията на сигурността. Екологичната сигурност обхваща динамиката на интерактивни-
те връзки човек–природа, които стоят в съвременния свят и като елемент на общочовешката 
сигурност означава „осигуряване на оптимална за човека жизнена среда и условия за нормал-
но съществуване, труд и рекреация, условия за нормално развитие на биосферата“ . Важно 
е да се отбележи, че учените определят екологичната сигурност на всяка страна като „част 
от екологичната сигурност на света въобще“, защото „екологичните проблеми нямат граници“ 
,поради което придобиват глобален характер и, според мен, изискват образователна култура 
за решаването им.

В доклада приемам класифицирането на екологичната сигурност като специализирана 
сигурност, елемент на глобалната общочовешката сигурност и приоритетен аспект на нацио-
налната сигурност. Понятията риск, мултириск, опасност и заплаха имат пряко отношение 
към природната и обществената среда, а тяхното разрушаване – като липса на екологична 
сигурност и заплаха за националната сигурност.

Въпреки очевидните проблеми на дефинирането на понятието „устойчиво развитие“ като: 
„стабилно“, „балансиращо“, „поддържащо“ и други, този относително нов изследователски при-
оритет в зоната на контакт между природните и обществените науки продължава да занима-
ва понастоящем учените от цял свят, включително и в България. Устойчивото развитие има 
комплексен, фундаментален характер и в основата на неговата методология стои „системният 
подход, насочен към интегрирано развитие и изисква икономическите, социокултурните и еко-
логическите компоненти да се разглеждат взаимосвързано“.

За да се постигнат резултати за устойчиво развитие важно място след конференцията 
в Рио де Жанейро (1992 г.) заемат международните форуми в Кайро, Осло, Киото, Хановер, 
Йоханесбург, Киев, Тбилиси, Вилнюс, Париж и други, на които се отделя важно място за устой-
чиво развитие. На всички форуми се отбелязва: „образованието и устойчивото развитие са два 
процеса, които са призвани да осигурят качествен живот на бъдещите поколения“. Целите от 
Киото поставят като приоритетни „въпросите за енергийната ефективност и възобновяемите 
източници на енергия, както и ограничаването на емисиите от газове, причиняващи парниковия 
ефект“. В съответствие с тях е разработена Европейска програма по изменение на климата 
(2000 г.), насочена към изграждане на устойчиви енергийни системи и свързания с енергийното 
потребление устойчив транспорт.

Сигурността на националната система е „мярка за устойчивостта на равновесното поло-
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жение на системата“, тя е динамична устойчивост, поради два вида заплахи – преки и прикрити. 
Ето защо сигурност и устойчиво развитие са взаимно свързани елементи на всяка система, 
в т.ч. и на социалната система. Република България е изградила система за национална 
сигурност, която има за цел постигане на съвременна управляемост на усилията на държав-
ните институции, местната власт, стопанските субекти, гражданите и техните организации за 
гарантиране принципите на демокрацията, устойчивото икономическо развитие и просперитета 
на страната, запазване и укрепване на мира в обстановката на вътрешна стабилност и между-
народна безопасност, както и осигуряване на благоприятни, безопасни за живота и здравето на 
населението условия. Определящ фактор за национална сигурност включително екологичната 
сигурност като аспект на националната сигурност е общият политически курс на държавата, 
който по своята същност е генералната посока за действия на държавното ръководство при 
решаване на тези въпроси.

През 2009 г. се приема Споразумението от Копенхаген, създадено на Конференци-
ята за изменение на климата, а през 2010 г. в Мексико е приет документ за създаване на 
„Зелен фонд за климата“ за подпомагане на бедните държави при справяне с последиците 
от климатичните промени. Конференцията на ООН за изменение на климата в Бали през де-
кември 2007 г. прави опит да откликне на призивите на Л. Браун, като постави началото на 
преговори за всеобхватно и амбициозно споразумение за борба срещу изменение на климата 
за периода след 2012 г. Генералният секретар на Бан Ки Мун нарича изменението на климата 
„моралното предизвикателство на нашето поколение“.

Чрез своята рамка в областта на климата и енергетиката, която представлява също така 
неговите ангажименти по Парижкото споразумение, ЕС се ангажира със следните цели, които 
да бъдат постигнати до 2030 г: намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% под 
нивата от 1990 г., подобряване на енергийната ефективност с 27% и увеличаване на дела на 
възобновяемите енергийни източници до 27% в крайното потребление.

Възможните действия, които биха могли да се разработят, включват:
 Да се засили капацитетът на ЕС за научни изследвания, анализ, наблюдение и ранно 

предупреждение и за поддържане на списъци на лица под наблюдение, включващ Института 
за изследване на сигурността, Сателитния център на Европейския съюз (EUSC), Съвместния 
ситуационен център на ЕС (SITCEN), Мрежата на ЕС от кореспонденти за енергийна сигурност 
(NESCO), Глобалния център за наблюдение на околната среда и сигурността и Съвместния 
изследователски център. 

 Да се разгърнат по-нататък планирането и способностите на ЕС и на държавите член-
ки, в т.ч. гражданската защита и използването на инструментите (граждански и военни) за упра-
вление на кризи и за реакция при бедствия, с цел да се допринесе за реагиране на рисковете в 
областта на сигурността, които произтичат от изменението на климата.

 Комисията да продължи да работи в посока на по-детайлно проучване по региони 
на вероятните последици за сигурността и въздействието на тези последици върху интере-
сите на ЕС.

Високите технологични и конструктивни достижения на човека, ненаситното му по-
требителско отношение към природата, сложните химически и биологически производ-
ства, експериментите на генно свръх-микро равнище, според изследователите от инсти-
тута „Уoърлдуоч“ в Доклад за напредък към устойчиво развитие променят изцяло пред-
ставите за кризи и кризисни ситуации и довеждат до качествено нова структура на цялата 
система на управление на кризи. Основните предизвикателства и проблеми в процеса за 
постигане на устойчиво развитие, според изследователите, могат да се обобщят в някол-
ко направления.

Програма за устойчиво развитие до 2030 г., приета в Ню Йорк (25 – 27.09.2015 г.) съдър-
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жа 17 глобални цели за устойчиво развитие и 159 практически насочени задачи, които засягат 
всички проблеми на обществено-икономическия живот, а съотнесени към глобалните екологич-
ни проблеми, посочените в доклада са:

 Осигуряване на здравословен живот чрез системен мониторинг на атмосферен въз-
дух и прогнозиране на атмосферните замърсявания;

 Осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички;
 Предприемане на спешни действия за борба с изменение на климата и неговите по-

следици;
 Опазване, възстановяване и насърчаване на сухоземните екосистеми, устойчиво 

управление на  горите, борба с разпространение на необработените площи и обръщане на 
процеса на деградация на земите и предотвратяване загубата на биологичното разнообразие;

 Опазване и устойчиво използване на океани, морета и водни ресурси за устойчиво 
развитие.

Междуправителственият комитет по изменение на климата (РСС) за сегашното състоя-
ние и бъдещото развитие на промените на климата показва тревожна тенденция, защото въ-
преки твърдо заявената ангажираност на Европа (ЕС вече е поел едностранен ангажимент за 
намаляване на своите емисии с поне 20% до 2020 г.), все още остават доста неизвестни като 
поведението на САЩ и Китай, които в момента не са ангажирани с прилагането на Протокола 
от Киото, разпределението на отговорността и др. Индустриализираните държави, които са 
отделяли парникови газове в продължение на много по-дълъг период, отколкото развиващите 
се икономики твърдят, че скоро Индия и Китай ще имат основен дял в отделните парникови 
емисии поради бързата им индустриализация и икономически растеж.

Заключение
Основните предизвикателства и проблеми в процеса за постигане на устойчиво 

развитие и екологична сигурност изискват законовата и регулативна рамка за устойчивото раз-
витие да намерят интегрираност на глобално, регионално и национално равнище по отношение 
на институционалния капацитет и механизми за координация на участието на заинтересоващи-
те страни в планирането и реализацията на програмите за реализиране на идеите и финансово 
осигуряване на инициативите за климатичните промени.

Можем да бъдем полезни само ако провеждаме една хуманитарна политика, защото 
всеки от нас има заложен в себе си някакъв потенциал и ако вземе на сериозно всичко това, 
може да допринесе за промяна в положителна посока, за да няма страдащи от глад, мизерия 
и бедност. Трябва да се работи задълбочено по проектиране, разработване и одобряване на 
програми, които да не застрашават околната среда, а да осигуряват устойчиво развитие на 
природните компоненти и икономиката на света.
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В основата на познанието на социалните процеси, протичащи в съвременното общество 
(включително и негативните явления, каквито са престъпленията и заплахите срещу си-

гурността на държавата), критерият за истинността на получените знания е практиката. Дъл-
гогодишният практически опит показва, че ефективното противодействие на престъпност- 
та, противообществените прояви или всякакви други нарушения на законите, са в пряка 
зависимост от постигнатите знания и практически опит на професионалистите, работещи 
в областта на противодействие на престъпността и защитата на правовия ред в държава-
та. Натрупани с времето тези качества позволяват най-правилната ориентация и вземането 
на оптимални решения от специалистите за предприемане на действия при решаване на 
конкретно възникнала ситуация, криеща заплахи за обществения ред, сигурността на обще-
ството и държавата като цяло.1

Учението за социалните организации в теоретичен и практически аспект потвърждава 
хипотезата, че цялостното им успешно и ефективно управление се базира на информацията 
и придобитото знание. Като социално-управляема организация държавата изгражда своя сис-
тема за сигурност, имаща за цел защита и гарантиране правата и свободите на гражданите и 
националната  сигурност. От своя страна в системата за сигурност националните интереси 
на държавата са пряко свързани с управлението на част от обществените процеси и явления.2 
Това означава, че различните области от живота на хората трябва да се изучават непрекъсна-
то, за да се придобиват нови знания и да се постигат поставените от обществото в дългосрочен 
план цели, които ще осигурят неговия социално-икономически просперитет и сигурност. И тук 
идва основната роля на държавата. Тя е субектът, който трябва да осигури демократичното 
функциониране на институциите и, в съответствие с Конституцията и законите, да извърши 
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тези държавни дейности, с които да защити живота, здравето и имуществото на своите гражда-
ни и държавния просперитет от престъпни посегателства.

Една от основните задачи на всяка държава е борба с престъпността, осигуряване на 
обществения ред и защита на националната сигурност, с което се гарантират целостта на наци-
ята и националните интереси. Тази задача се осъществява чрез системата за противодействие 
на престъпленията и другите правонарушения, като управлението в областта на обществения 
ред и защитата на националната сигурност е фундаментална част от държавното управле-
ние, в което участват различни специализирани държавни органи. В рамките на обособените 
правови механизми и правомощия тези органи полагат системни усилия в борбата с крими-
налните прояви, нарушенията и заплахите за сигурността, позволяващи тяхното пресичане, 
предотвратяване, разследване и своевременното им разкриване.3 Тази целенасочена държав-
на дейност, освен с общоприетите наказателноправни методи, се осъществява и посредством 
механизмите и формите на оперативноиздирвателната дейност. Тя съпътства целия процес на 
разследване и разкриване на престъпленията и предотвратяване на заплахите за сигурността 
на страната, и се явява основна част от наказателноправната политика на държавата. Истори-
ческият опит в борбата с престъпността и нарушенията на обществения ред показват, че ран-
ното предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпленията, противоправните деяния и 
заплахите за сигурността чрез използването на наказателнопроцесуалните методи не винаги 
е било достатъчно, а в много случаи е било необходимо прилагането на други специфични 
подходи, сили и средства. За специализираните органи е важно да знаят не само как протича 
разследването на вече извършеното престъпление, но и да установят контрол над цялостното 
развитие на криминалните явления и процеси.4

Престъпността е негативно социалноправно явление, притежаващо масов и закономе-
рен характер, което застрашава от увреждане или увреждащо поставени под закрилата на 
действащото законодателство обществени отношения.5 Като социално явление престъпността 
е продукт на обществото и тя е възможна само в неговите рамки (цивилизацията). Тя е слож-
на, подвижна социална система, която има свое състояние, отличава се с характерната си 
структура и динамика, които от своя страна позволяват нейното изучаване и противодействие. 
Престъпността не може да се планира, управлява или контролира директно, но е възможно да 
бъдат управлявани обществените отношения, които се пораждат и развиват във връзка с пре-
венцията и контрола върху престъпността на всички нива. Така могат да се предвиждат мерки 
и да се планират сили, средства и методи за противодействие на престъпните посегателства.6

Социалната потребност на обществото да осигури собствената си безопасност 
предполага използването на специфични сили, методи и средства от компетентните държавни 
служби, чрез които да се събира необходимата информация. На следващ етап, посредством 
качественото  анализиране, да се вземат решенията, които биха повлияли положително на 
обществените отношения и процеси в средата на сигурност. Това обстоятелство от своя страна 
допълва актуалността на разглеждания въпрос, че развитието и успешното функциониране на 
тези държавни структури е невъзможно без осъществяването на информационно-аналитична-
та поддръжка на дейностите им при противодействие на престъпността и заплахите за нацио-
налната сигурност. Информационните и аналитичните процеси са неотменна част от процеса 
на вземане на решения и предприемане на действия, които на базата на извършения анализ на 
информацията за конкретни събития и ситуации, са пътят към ефективната борба с криминал-
ните прояви, опазване на обществения ред, гарантиране правата и свободите на гражданите и 
защита сигурността на страната.

Тези тенденции намират отражение и в дейността на службите от сектора за сигурност 
и обществен ред на страната. Все повече във фокуса на успешното противодействие на прес-
тъпността и заплахите срещу националната сигурност попада тази част от дейността на ком-
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петентните органи, която е свързана с повишаване на ефективността на информационното и 
аналитичното обезпечаване на оперативноиздирвателната им работа, с качественото събира-
не, обработване, оценка и анализ на придобитата информация и изготвянето на крайни инфор-
мационно-аналитични продукти. Информационно-аналитичната дейност (ИАД) на службите 
вече се определя като базисна система в тяхната дейност, без която тези държавни органи не 
биха могли успешно да изпълняват законово възложените им функции. В отговор на динамично 
развиващите се процеси в средата на сигурност, без правилното извършване на информацион-
на и аналитична работа не би било възможно вземането на оптимални решения по въпроси, 
свързани с противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и защитата 
на националната сигурност.

Специалните служби от сектора за сигурност и обществен ред събират, обработват и 
анализират информацията, необходима за вземане на управленски решения по национал-
ната сигурност. Това е информация, имаща пряко отношение по поддържане способността 
на държавата да реализира националните си интереси или, при необходимост, да ги защити 
ефективно. От своя страна анализът, извършван от специалните служби, е разновидност на 
изследователска дейност, пряко насочена към получаване на обективни представи за различни 
процеси, явления и обекти от заобикалящата действителност.7 Целта на тези дейности е да се 
предоставят необходимите инструменти в ръцете на отговорните длъжностни лица, които да ги 
подпомогнат при идентифициране на ключовите фактори, влияещи на процесите на вземане на 
решения. Основното в случая показва, че без анализ на събраната и обработена информация 
не може да се получи крайният резултат във вид на готов продукт.8

Извършваната в службите ИАД е специфична работа, в основата на която е поставен 
информационно-аналитичният процес. По своята същност този процес представлява последо-
вателност от действия или процедури, чрез които се цели постигането на най-точния и верен 
извод, който може да се направи от събраната и обработена информация. Процесът започва 
с получаването (добиването) на първоначална информацията в/от оперативноиздирвателните 
или разследващите звена, като най-напред се оценяват качествата на източника и истинността 
на сведенията. При следващата стъпка се обработва и преценява информацията, тя се под-
режда и систематизира в документални или информационни фондове. Вторият етап е анали-
тичната част на процеса, като в началото се извеждат подходящите данни и се привеждат в 
удобен за работа вид, който да спомага за разбирането на техния смисъл. Тук се изяснява и 
липсващата информация, както и насоките за допълнително събиране на данни. Така процесът 
придобива цикличност, която осигурява основата за прилагане на индуктивното разсъждение с 
цел построяване на една или повече хипотези за ключовите аспекти на извършената престъпна 
дейност по конкретния казус. На следващия етап хипотезите се подлагат на проверка чрез пов-
торение на процесите на търсене, преценка, подреждане, систематизиране, графично предста-
вяне на данните и индуктивно разсъждение. Повторението на процеса има за цел вниманието 
да се концентрира върху информацията, необходима за потвърждаване или опровергаване 
на хипотезите и за формулиране на извод, който да притежава висока степен на увереност. 
Крайната цел на процеса е извеждане на прогноза, заключение или преценка, въз основата на 
които може да се вземе решение за предприемането на някакво реално действие в процесите 
на управление на организационните системи.9

Практиката е показала, че ИАД се прилага ефективно в процесите на анализиране на 
престъпните деяния, нарушенията на обществения ред и заплахите срещу националната си-
гурност. В специализираната литература тази форма на изследване на престъпността в качест-
вото  на социално явление се среща като анализ на престъпността (от англ. Crimе Analysis или 
в буквален превод „криминален анализ“). Анализът на престъпността е процес, при които се из-
ползват набор от количествени и качествени техники за анализ на ценни данни и информация 
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за компетентните служби. Той включва анализ на престъпността и престъпниците; жертвите на 
престъпленията; специфика на проведените вътрешни полицейски операции и патрулните дей-
ности; анализ и оценка на полицейските действия; стратегии, планове и мерки за предотвратя-
ване и намаляване на престъпността и др. В световната практика научните цитирания се раз-
минават по отношение еднозначността на определенията и типологията на видовете анализ 
на престъпността. В научната литература с годините някои от съществуващите определения и 
термини са получили широко признание и употреба в практическата дейност на полицейските 
служби в държавите по света.10

Според една от възприетите типологии и дефиниции, анализът на престъпността се раз-
деля на четири типа (Types of Crime Analysis), всеки от които има отделни и различни подкате-
гории и процеси:11

– Crime Intelligence Analysis (разузнавателен анализ на престъпността или криминален 
разузнавателен анализ)12 при който регулярно се събират и анализират различни данни за 
лица, участващи в извършените престъпления – извършители и жертви, престъпни организа-
ции (организирани престъпни групи), мрежи от престъпни организации и др. Целта на този ана-
лиз е да се събере повече информация за личния живот и занимания на извършители и жертви 
на различни по вид престъпления; мотиви за извършване на престъпна дейност и планове на 
извършителите; връзки между извършителите или отделните участници в престъплението и 
т.н. Чрез придобиването на тази информация се цели постигане на контрол над криминогенна-
та обстановка и набелязване на мерки от полицейските или разузнавателните органи за пре-
дотвратяване или пресичане на престъпната дейност. Анализът генерира значителна разузна-
вателна информация за извършителите на различни видове престъпления и техните жертви; 
прави се типология на криминалните деяния, мотиви, място, начин на извършването им и пр. 
Този вид анализ е отправна точка за планиране на последващата работа на полицейските или 
оперативните служби в дейностите по разследване и разкриване на престъпленията.13

– Tactical Crime Analysis (тактически криминален анализ или анализ на престъпление-
то), при който се анализират времето и мястото на конкретно извършено криминално деяние; 
предметът и мотивите за неговото извършване; типологията на извършителите и жертвите; 
моделът на престъпното поведение; прави се аналогия с други престъпления и извършители 
и пр. Анализът набелязва необходимите организационни мерки за материално-техническото и 
ресурсното осигуряване на отделните полицейски дейности при краткосрочно планиране на по-
лицейските сили и средства в процесите по разследване и разкриване на извършеното деяние. 
Тактическият криминален анализ се отнася до конкретни извършени престъпления (незабавно, 
часове, дни или седмици от момента на извършване) и предоставя информация, която подпо-
мага полицейския (оперативния) състав при разследването на конкретно извършено престъпно 
деяние, идентифициране на извършителите и тяхното задържане.14

– Strategic Crime Analysis (стратегически анализ на престъпността) е насочен към раз-
работване и оценка на дългосрочни оперативни стратегии, политики, техники и механизми за 
превенция и противодействие на престъпността. При него се анализират данните от тенденци-
ите и проблемите при развитието на криминогенните фактори и предотвратяването на престъ-
пленията. Стратегическият анализ работи в дългосрочен план (седмици, месеци, тримесечия 
или години), като набелязаните мерки целят по-ефективно и ефикасно изпълнение на полицей-
ските (оперативноиздирвателните) дейности за превенция и ограничаване на престъпността.15

– Administrative Crime Analysis (административен анализ на престъпността), който може 
да се определи като административното осигуряване на полицейската и разузнавателна дей-
ност и е насочен към задоволяване на административните нужди на полицейските и оператив-
ните структури с различни статистически данни, съдържащи резултати от проведени полицей-
ски операции, отчети и набелязани мероприятия, доклади за извършената дейност, ведомости 
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и други материално-финансови разходни и отчетни форми и пр.16

Освен представените категории анализ в специализираната литература и в практиката 
на разузнавателните и полицейските служби по света се използват и други типологии на анали-
за на престъпността. В повечето случаи те са възприемани от специалистите по разглежданата 
тематика по-скоро като техники, етапи или части от процеса на извършване на така разгледа-
ните обобщаващи категории анализ на престъпността (например, някои от така посочените 
видове анализи са Criminal analysis, Criminal investigative analysis, Evidence analysis or crime 
scene investigation, Operational analysis, Police planning, Predictive analysis и др.)17

В контекста на представената класификация следва да се отбележи, че чрез всеки вид 
анализ се разкриват съществени страни от процесите на функциониране и управление на ор-
ганизационните системи. Анализът участва активно при формулирането на целите и задачите 
от управлението на организацията, при разкриване на възникналите проблеми и при избора на 
варианти за тяхното решаване. Чрез него се постига качествено планиране и целесъобразно 
използване на човешките и материално-техническите ресурси в дейностите на службите. И не 
на последно място, анализът позволява да се открият причините и условията за престъплени-
ята, правонарушенията, рисковете и заплахите за сигурността на страната, да се набележат 
най-оптималните организационни мероприятия за тяхното противодействие и преодоляване.18

В заключение следва да се отбележи, че качествената информационно-аналитична дей-
ност създава синхрон в изпълнението на отделните процеси, гарантира ефективното изпълне-
ние на дейностите и осигурява успешното управление на всяка организация. Това от своя стра-
на изисква утвърждаване и спазване на законосъобразни правила и стандартни процедури, на 
ясни нормативни регламенти, чрез които действията на компетентните органи да бъдат насо-
чени изцяло в защитата на правовия ред, сигурността на обществото и правата и свободите на 
гражданите. За осъществяването на качествена ИАД от службите за сигурност и обществен ред 
е необходимо осигуряване и анализиране на тази информация, която ще позволи вземането 
на най-правилните управленски и тактически решения, свързани с ефективното разследване 
и разкриване на извършените или замислени престъпления, издирването и задържането на 
техните извършители и осигуряването на най-добрата защита на националната сигурност.

Днес понятието ИАД е синоним на доброто управление на всяка организация, като по- 
бързото стандартизиране на информационно-аналитичните процеси и възприемане на единна 
понятийна терминология в изготвяната документалистика ще окажат благоприятно влияние на 
процесите на вземане на управленски решения при противодействие на престъпността, опаз-
ване на обществения ред, гарантиране на правата и свободите на гражданите и защита на 
националната сигурност.
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Съдействието между държавите, с оглед извършване на процесуално-следствени действия 
и събиране на доказателства по наказателни дела, извън границите на тяхната територия 

е изключително необходимо при провеждането на разследване на престъпления, с междуна-
роден елемент, извършени на територията на няколко държави, за да може да бъде разкрита 
обективната истина, извършителите да бъдат установени и задържани и подведени под наказа-
телна отговорност. Развитието на международните отношения, в аспект борба с престъпност- 
та, са наложили приемането на юридически механизми, които да позволят съответните компе-
тентни органи да надхвърлят рамките на собствената си територия, запазвайки същевремен-
но суверенитета и основните права и свободи на гражданите. За престъпността като явление 
няма граници, което особено важи за международната организирана престъпност и за между-
народните организирани престъпни групи. Съществуват множество престъпления и форми на 
престъпна дейност с международен характер, при които без съвместната работа на правоза-
щитните институции, на международно ниво, няма да може да бъде разкрито и наказано нито 
едно престъпление. Има престъпления, извършени на територията на няколко държави, прес-
тъпления които са започнали на територията на една държава и са довършени на територията 
на друга държава, престъпления при които престъпната дейност е ръководена от разстояние, 
от една държава и са осъществявани елементи от изпълнителното деяние в друга държава. 
Възможно е престъплението да е извършено чисто физически на територията на една държа-
ва, а престъпните последици да са настъпили на територията на други държави (както при т. 
нар. компютърни измами). При разследването на престъпления от трансграничен характер, 
при които престъпната дейност се осъществява на територията на две или повече държави, 
е възможно например: извършителите, пострадалите, свидетелите, придобитото имущество 
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от престъпна дейност, средствата за извършването  или друг доказателствен материал да се 
намират на територия, различна от държавата, провеждаща разследването. Тези разстояния 
могат да бъдат преодолени единствено чрез способите на международната правна помощ.

Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобо-
да, сигурност и правосъдие. Република България, като част от него, е транспонирала европей-
ското законодателство в националната си правна система.

Съгласно член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС)1 съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза трябва да се осно-
вава на принципа на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения, който след Ев-
ропейския съвет в Тампере от 15 – 16 октомври 1999 г. обикновено се разглежда като основен 
принцип на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза.

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета отговаря на необходимостта от незабавно 
взаимно признаване на решенията, целящи да се предотврати унищожаването, промяната, 
преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях. Същевременно, тъй 
като инструментът е ограничен само до фазата на обезпечаването, решението за обезпечава-
не трябва да бъде придружено от отделно искане за предаване на доказателствата в държава-
та, издаваща решението „издаващата държава“ в съответствие с правилата, които се прилагат 
за взаимопомощта по наказателноправни въпроси. В резултат на това е налице двуетапна 
процедура, която значително намалява ефикасността му. Освен това този режим съществува 
паралелно с традиционните инструменти за сътрудничество, поради което рядко се използва 
на практика от компетентните органи.

Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета относно Европейската заповед за пре-
даване на доказателства (ЕЗПД) е прието с оглед прилагане на принципа на взаимно 
признаване с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в 
производства с наказателен характер. ЕЗПД обаче се прилага само за доказателствата, 
които са налични, и поради това обхваща ограничен спектър от съдебното сътрудничество 
по наказателноправни въпроси по отношение на доказателствата. Поради ограничения му 
обхват компетентните органи са можели да избират дали да използват новия режим или 
процедурите за правна взаимопомощ, които при всички случаи остават приложими за до-
казателствата, попадащи извън обхвата на ЕЗПД.

След приемането на рамкови решения 2003/577/ПВР и 2008/978/ПВР става ясно, че съ-
ществуващата рамка за събиране на доказателства е твърде разпокъсана и усложнена. Ето 
защо е необходим нов подход.

В Стокхолмската програма, приета от Европейският съвет на 10 – 11 декември 2009 г., 
Европейският съвет намира, че следва да продължи работата за установяване на цялостна 
система за събиране на доказателства при дела с трансгранично измерение въз основа на 
принципа на взаимно признаване. Съветът сочи, че действащите понастоящем инструменти в 
тази област съставляват фрагментиран режим и е необходим нов подход, който да се основава 
на принципа на взаимното признаване, но същевременно да е съобразен и с гъвкавостта на 
традиционната система за правна взаимопомощ. Поради това Европейският съвет призовава 
за цялостна система, която да замени всички действащи в момента в тази област инструмен-
ти, включително Рамково решение 2008/978/ПВР, и което да обхваща, доколкото е възможно, 
всички видове доказателства, да съдържа срокове за изпълнение и да ограничава максимал-
но основанията за отказ. Новият подход се основава на един-единствен инструмент, наречен 
Европейска заповед за разследване (ЕЗР). ЕЗР следва да се издава с цел да се извършат 
едно или няколко конкретни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства 
в държавата, изпълняваща ЕЗР „изпълняващата държава“. Това включва получаването на до-
казателства, с които изпълняващият орган вече разполага.
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ЕЗР се съсредоточава върху процесуално-следственото действие, което трябва да бъде 
извършено. Издаващият орган е в най-подходяща позиция да решава, въз основа на извест-
ните му данни относно съответното разследване, кое процесуално-следствено действие да 
бъде използвано. Изпълняващият орган обаче следва, когато е възможно, да използва друг 
вид процесуално-следствено действие, ако посоченото действие не съществува в неговото на-
ционално право или не би било използвано при сходен национален случай. Възможността да 
се използва или не дадено процесуално-следствено действие следва да се отнася за случаите, 
когато посоченото процесуално-следствено действие съществува в правото на изпълняващата 
държава, но може да се използва законосъобразно само в определени случаи, като например 
когато действието може да се извършва само по отношение на престъпления с определена сте-
пен на тежест, срещу лица, които вече са заподозрени в определена степен или със съгласието 
на засегнатото лице. Изпълняващият орган може да прибегне и до друг вид процесуално-след-
ствено действие, когато с него ще бъде постигнат същия резултат, както с процесуално-след-
ственото действие, посочено в ЕЗР, но със средства, нарушаващи в по-малка степен основни 
права на засегнатото лице.

При издаването на ЕЗР издаващият орган следва да обърне специално внимание на 
осигуряването на пълно зачитане на правата, залегнали в член 48 от Хартата за основните 
права на Европейския съюз (Хартата). Презумпцията за невиновност и правата на защитата в 
наказателното производство са основни принципи на наказателното правосъдие. Всяко огра-
ничаване на тези права в резултат на процесуално-следствено действие, разпоредено в ЕЗР, 
следва да отговаря напълно на изискванията, установени в член 52 от Хартата, по отношение 
на необходимостта, пропорционалността и целите, които то би трябвало да преследва, по-спе-
циално защитата на правата и свободите на други лица.

В съответствие с Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 ап-
рил 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси, 
в България е приет Закон за еврипейската заповед за разследване, обнародван в Държавен 
вестник бр. 16 от 20.02.2018 г.

Същност на Европейската заповед за разследване
В действащия Закон за европейската заповед за разследване е дадена легална дефи-

ниция, съгласно която: Европейската заповед за разследване2 е акт, издаден от компетентен 
орган на държава членка, с който се отправя искане до компетентен орган на друга държава 
членка за събиране на доказателства, включително доказателства, с които последната дър-
жава вече разполага, или за извършване на действие по разследването и други процесуални 
действия. Освен това Европейска заповед за разследване може да се издаде и с цел да се 
предприеме действие по разследването и други процесуални действия с оглед на временното 
предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която 
може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ.

Обхват на ЕЗР
Европейска заповед за разследване може да се издаде за:
1. наказателни производства, образувани от орган на съдебната власт или които може да 

бъдат образувани пред орган на съдебната власт за извършено престъпление в издаващата 
държава;

2. производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са 
наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонаруше-
ния, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетен-
тен по наказателни дела;

3. производства, образувани от органи на съдебната власт във връзка с деяния, които са 
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наказуеми по законодателството на издаващата държава, тъй като съставляват правонаруше-
ния, и където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетен-
тен по наказателни дела;

4. деяния във връзка с производства по т. 1 – 3, които се отнасят до престъпления или 
нарушения, за които юридическо лице може да носи отговорност или да му бъде наложена 
санкция в издаващата държава.

Европейска заповед за разследване може да бъде издадена и за:
– временно предотвратяване на територията на изпълняващата държава на действия 

по унищожаване, промяна, преместване, предаване или разпореждане с вещи, които могат да 
бъдат използвани като доказателство;

– временно предаване в издаващата държава на лице, задържано в изпълняващата дър-
жава, за извършване на процесуални действия, изискващи присъствието на това лице, или 
временно предаване в изпълняващата държава на лице, задържано в издаващата държава с 
цел да участва в поисканото разследване.

Съдържание и форма на Европейската заповед за разследване
Европейска заповед за разследване се издава по образец – има унифицирана бланка, 

която е приложение към ЗЕЗР и трябва да съдържа:
1. данни, подпис и печат на издаващия орган;
2. предмет и основания за издаване на Европейската заповед за разследване;
3. необходимата налична информация относно лицето, спрямо което ще се извършват 

действия по разследването и други процесуални действия;
4. описание на престъпното деяние, което е предмет на разследване или производство, и 

на съответните приложими разпоредби на наказателното право на издаващата държава;
5. описание на исканите действия по разследването и други процесуални действия и до-

казателствата, които трябва да бъдат събрани.

Приложно поле
ЗЕЗР се прилага за всички действия по разследването и други процесуални действия, 

за извършването на които е издадена Европейска заповед за разследване, с изключение на 
случаите, когато е създаден съвместен екип за разследване по чл. 476, ал. 3 от Наказател-
но-процесуалния кодекс. Когато компетентен орган, участващ в съвместен екип за разследва-
не, поиска помощта на държава членка, различна от тези, които участват в него, може да бъде 
издадена Европейска заповед за разследване.

ЗЕЗР не се прилага:
– при обезпечаване на имущество, подлежащо на конфискация, доколкото искането за 

конфискация на това имущество също не е заявено;
– когато е поискано трансгранично наблюдение в приложение на чл. 40 от Конвенцията 

за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на 
държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската 
република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ, L 239/19 от 
22 септември 2000 г.).

Издаване на ЕЗР
Европейска заповед за разследване в Република България се издава от:
1. съответния прокурор – в досъдебното производство;
2. съответния съд – в съдебното производство.
Издаването на Европейска заповед за разследване може да бъде поискано и от обвиня-

емия, подсъдимия или от упълномощения от тях защитник за осъществяване на необходимата 
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защита в наказателното производство в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс.
Издаващите органи не разкриват доказателствата или информацията, които са им били 

предоставени в резултат от изпълнението на Европейска заповед за разследване, освен до 
степента, до която тяхното разкриване е необходимо за целите на разследването или произ-
водството, описани в Европейската заповед за разследване, освен ако е посочено друго от 
изпълняващата държава.

Условия за издаване на Европейска заповед за разследване
Компетентният орган по издаване на ЕЗР, след преценка за всеки отделен случай, издава 

Европейска заповед за разследване, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. издаването на Европейска заповед за разследване е необходимо и пропорционално на 

целта на наказателното производство, като се отчитат правата на обвиняемия или подсъдимия;
2. действията по разследването и другите процесуални действия, за които се издава Ев-

ропейската заповед за разследване, могат да бъдат извършени при същите условия съгласно 
българското законодателство в подобен случай.

Европейската заповед за разследване се придружава с превод на официалния или на 
един от официалните езици на изпълняващата държава, или на друг официален език на ин-
ституциите на Европейския съюз, който тя е посочила в декларация, депозирана от нея при 
Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Предаване на Европейска заповед за разследване
Европейската заповед за разследване се изпраща на изпълняващия орган по начин, поз-

воляващ писмен запис и удостоверяване на автентичността, като цялата последваща офици-
ална комуникация се осъществява чрез преки контакти между компетентния орган по издаване 
и изпълняващия орган.

Издаващият орган може да използва всички възможни или подходящи средства за преда-
ване на Европейската заповед за разследване чрез защитената телекомуникационна система 
на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или чрез други канали, използвани от съдебните или 
правоприлагащите органи.

Когато издаващият орган не разполага с информация за изпълняващия орган, той отпра-
вя запитване до изпълняващата държава, включително чрез звената за контакт на Европейска-
та съдебна мрежа.

Признаване на ЕЗР
Компетентен орган да признае Европейска заповед за разследване в Република Бълга-

рия, издадена от компетентен орган на друга държава членка, е:
1. в досъдебното производство – прокурор от съответната окръжна или военно-окръжна 

прокуратура, в чийто район се иска извършването на съответното действие по разследване или 
други процесуални действия, или предаването на доказателствата, които вече са на разполо-
жение, или прокурор от специализираната прокуратура;

2. в съдебното производство – съответният окръжен или военен съд, в чийто район се 
иска извършването на съответното съдебно следствено действие или предаването на доказа-
телствата, които вече са на разположение, или специализираният наказателен съд.

Когато с Европейската заповед за разследване е направено искане за извършване на 
действие по разследване или други процесуални действия, които попадат в различни съдебни 
райони, компетентен да я признае е органът, в чийто район следва да се извърши действието 
с най-голяма неотложност.

Когато Европейската заповед за разследване е изпратена на орган, който не е компе-
тентен да я признае, той я изпраща служебно на съответния компетентен орган и незабавно 
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уведомява за това издаващия орган по начин, позволяващ писмено удостоверяване на автен-
тичността на получаването и на нейното съдържание.

Европейската заповед за разследване се изпраща в превод на български език или на 
английски език.

Условия за признаване
Европейска заповед за разследване се признава на територията на Република България, 

ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, 
когато независимо от разликите между съставите им техните основни признаци съвпадат. 
Двойна наказуемост не се изисква за следните престъпления, ако в издаващата държава те 
са наказуеми с лишаване от свобода за максимален срок не по-малък от три години или за 
тях се предвижда мярка, изискваща задържане за максимален срок не по-малко от три години: 
участие в организирана престъпна група; тероризъм; трафик на хора; сексуална експлоата-
ция на деца и детска порнография; незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества; 
незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества; корупция; измама; изпиране 
на имущество, придобито от престъпление; подправяне и фалшифициране на парични знаци, 
включително евро; компютърни престъпления и престъпления, свързани с компютри; прес-
тъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински 
видове и на застрашени растителни видове и разновидности; подпомагане на незаконно вли-
зане и пребиваване; убийство, тежка телесна повреда; незаконна търговия с човешки органи и 
тъкани; отвличане, противозаконно лишаване от свобода и вземане на заложници; расизъм и 
ксенофобия; организиран или въоръжен грабеж; незаконен трафик на предмети на културата, 
включително антични предмети и произведения на изкуството; мошеничество; рекет и изнудва-
не; подправяне и пиратство на изделия; подправяне на административни документи и търговия 
с тях; подправяне на платежни средства; незаконен трафик на хормонални вещества и други 
стимулатори на растежа; незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали; трафик на 
противозаконно отнети превозни средства; изнасилване; палеж; престъпления под юрисдик-
цията на Международния наказателен съд; незаконно отвличане на летателни средства или 
кораби; саботаж.

Когато Европейска заповед за разследване се отнася за престъпление, свързано с да-
нъци или такси, мита или валутен обмен, компетентният орган не може да откаже признаване 
и изпълнение на основание, че българското законодателство не предвижда същия вид данък 
или такса и че то не съдържа разпоредби за същите видове данъци, такси и мита или валутен 
обмен като правото на издаващата държава.

В случаите, когато действията по разследването и другите процесуални действия или 
предаването на доказателствата са обусловени от специален режим, разрешение или одобре-
ние от съд, се прилагат съответно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Производство по признаване от съд и прокурор
Съответният съд или прокурор признава Европейската заповед за разследване, пре-

дадена в съответствие с изискванията, освен ако са налице основания за непризнаване или 
неизпълнение, или основания за отлагане. Съдът разглежда делото еднолично в закрито за-
седание.

Когато Европейска заповед за разследване не отговаря на изискванията, съдът или про-
курорът я връща на издаващата държава.

По искане на издаващата държава, съдът или прокурорът, могат да разрешат участието 
на един или повече нейни органи в изпълнението на Европейската заповед за разследване, ако 
това е предвидено в българското законодателство или не нарушава основните интереси в об-
ластта на националната сигурност на Република България. Органите на издаващата държава, 
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които се намират на територията на страната, се подчиняват на българското законодателство 
по време на изпълнението на Европейската заповед за разследване.

Съдът се произнася с определение, с което признава Европейската заповед за разслед-
ване и прави необходимото за нейното изпълнение съгласно българското законодателство. 
Определението може да се обжалва и протестира в 5-дневен срок пред съответния апелативен 
съд. Решението на апелативния съд е окончателно.

Прокурорът издава постановление, с което признава Европейската заповед за разслед-
ване и определя компетентния орган и действие по разследването и други процесуални дейст-
вия, които следва да бъдат извършени в съответствие с искането на издаващата държава. 
Постановлението подлежи на обжалване по реда на чл. 200 и следващите от Наказателно-про-
цесуалния кодекс. Постановлението за признаване и Европейската заповед за разследване се 
изпращат незабавно на съответните компетентни органи за изпълнение.

Срокове.
При получаване на Европейска заповед за разследване по поща, електронна поща, факс 

или по друг начин, позволяващ писмено удостоверяване на автентичността на получаването и 
на нейното съдържание, компетентният орган образува производство по признаване. В срок не 
по-късно от 30 дни от получаването на Европейската заповед за разследване компетентният 
орган се произнася със съответния акт за нейното признаване и изпълнение. Този срок може 
да бъде удължен с не повече от 30 дни след посочване на причините за забавянето и след 
проведени консултации между компетентния орган и издаващия орган.

Компетентният орган по изпълнението на Европейската заповед за разследване извърш-
ва действия по разследването и други процесуални действия в срок не по-късно от 90 дни от 
датата на произнасяне за нейното признаване и изпълнение.

Когато не е възможно да бъде спазен 90-дневният срок, се уведомява незабавно изда-
ващия орган за причините за забавянето и след провеждане на консултации се определя не-
обходимото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и други проце-
суални действия. Когато издаващият орган е посочил в Европейската заповед за разследване, 
че поради определените процесуални срокове, тежестта на престъплението или други особено 
спешни обстоятелства е необходим по-кратък срок от предвидените или, че действия по раз-
следването и други процесуални действия трябва да бъдат извършени на конкретна дата, ком-
петентният орган по изпълнението на Европейската заповед за разследване се съобразява с 
това изискване във възможно най-голяма степен.

Когато не е възможно да бъде спазен срокът или конкретната дата, се уведомява неза-
бавно издаващия орган за причините и след провеждане на консултации се определя необхо-
димото допълнително време за изпълнение на действие по разследването и други процесуал-
ни действия.

В 7-дневен срок от получаване на Европейската заповед за разследване съответният съд 
или прокурор потвърждава нейното получаване, като попълва и изпраща формуляр съгласно 
приложение. Формулярът се попълва и от органа, който първоначално е получил Европейската 
заповед за разследване.

Основания за отказ от признаване или изпълнение
Съответният съд или прокурор може да откаже да признае или да изпълни Европейска 

заповед за разследване, когато:
1. е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят из-

пълнението  невъзможно;
2. изпълнението на Европейската заповед за разследване би навредило на основните 

интереси в областта на националната сигурност или би застрашило източник на информация, 
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или би наложило използването на класифицирана информация, свързана със специфични раз-
узнавателни дейности;

3. изпълнението на Европейската заповед за разследване би било в противоречие с 
принципа “ne bis in idem“, освен в случаите, когато има за цел да се установи дали има евен-
туален конфликт с принципа “ne bis in idem“, или когато издаващият орган е дал гаранции, че 
доказателствата, предадени в резултат на изпълнението , няма да бъдат използвани за нака-
зателно преследване или за налагане на наказание на лице, срещу което има приключило дело 
в друга държава членка въз основа на същите факти;

4. Европейската заповед за разследване е издадена във връзка с производства, обра-
зувани от административни органи или от органи на съдебната власт за деяния, за които не 
е разрешено извършване на действие по разследването и други процесуални действия при 
подобен случай по българското законодателство;

5. Европейската заповед за разследване се отнася за деяние, което е било извършено 
извън територията на издаващата държава, извършено е изцяло или отчасти на територията 
на Република България и не съставлява престъпление съгласно българското законодателство;

6. са налице съществени основания да се смята, че изпълнението на действието по раз-
следването и другите процесуални действия би било несъвместимо със спазването на правата 
и свободите, гарантирани от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на 
Съвета на Европа и Хартата за основните права на Европейския съюз;

7. е постановено решение във връзка с правно средство за защита по чл. 18, с което се 
обезсилва Европейската заповед за разследване;

8. деянието, за което е издадена Европейската заповед за разследване, не съставлява 
престъпление по българското законодателство, освен ако Европейската заповед за разследва-
не се отнася за престъпление от списъка по чл. 10, ал. 2;

9. действието по разследването и други процесуални действия за посоченото в Европей-
ската заповед за разследване престъпление се прилага съгласно българското законодател-
ство само за определен кръг или категория престъпления или за такива, за които е предвиден 
определен праг на наказанието и които не включват посоченото в Европейската заповед за 
разследване престъпление.

Преди да вземе решение да не се признае или да не се изпълни изцяло или отчасти 
Европейска заповед за разследване, се провеждат консултации с издаващия орган чрез всички 
подходящи средства, позволяващи писмено документиране, и може да изисква от този орган 
да предостави без забавяне необходимата допълнителна информация.

Предаване на доказателства
Съответният съд или прокурор предава на издаващата държава без забавяне доказа-

телствата, събрани или вече намиращи се на разположение в резултат от изпълнението на 
Европейската заповед за разследване. При предаването на доказателствата се посочва дали 
те да бъдат върнати веднага, щом престанат да бъдат необходими, на издаващата държава. 
Когато доказателствата са от значение и за друго производство, компетентният орган може по 
изрично искане и след консултации с издаващия орган временно да предаде доказателства-
та, при условие, че ще му бъдат върнати веднага, щом престанат да бъдат необходими на 
издаващата държава или по всяко друго време или повод, договорени между компетентния и 
издаващия орган.

Наказателноправна защита и наказателна отговорност
Докато се намират на територията на страната, служителите на издаващата държава, 

чието участие в действия по разследването и други процесуални действия е допуснато от ком-
петентния орган, се смятат за длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния 
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кодекс по отношение на извършени срещу тях или от тях престъпления. Издаващата държава 
носи отговорност за всички вреди, причинени от нейни служители, чието участие в действия по 
разследването и други процесуални действия е допуснато от компетентния орган, по време на 
изпълнение на Европейска заповед за разследване в съответствие с българското законодател-
ство. Българската държава предприема необходимите действия за поправяне на причинените 
вреди по ал. 1 съгласно условията, приложими за вреди, причинени от собствените  служите-
ли, по реда, предвиден в българското законодателство.

Поверителност
Органите по изпълнението на Европейската заповед за разследване предприемат необ-

ходимите мерки съгласно българското законодателство за гарантиране на спазването на пове-
рителността на разследването. В съответствие с българското законодателство се предприемат 
необходимите мерки, банките да не разкриват на засегнатите си клиенти или на трети лица, че 
на издаващата държава е предадена информация или, че се извършва разследване.

Заключение
Европейската запевед за разследване е механизъм, чрез който държавите от европей-

ската общност могат да си съдействат, във връзка с извършване на разследване на престъпле-
ние с международен характер. България, като част от Европейския съюз, трябва да използва 
този механизъм, за да може правозащитните институции да провеждат обективно, всестранно 
и пълно разследване по наказателни дела и по този начин извършителите на трансгранични 
престъпления да бъдат установени, задържани и осъдени и тяхната престъпна дейност – пре-
кратена.

1 Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска 
заповед за разследване по наказателноправни въпроси. Обн. L ОВ. бр. 130 от 1 май 2014 г.

2 Закон за европейската заповед за разследване. – В: Държавен вестник, бр.16 от 20 февруари 2018 г. Проект: 
702-01-47/10.11.2017 г.



Системата на социално-политическите процеси, като нов субект на съвременния световен 
ред трябва да се възприема като обективно предопределение, което определя целенасо-

ченото развитие на съвременното общество в контекста на глобализацията. Това възприятие 
предопределя изследователската дейност в две посоки, а именно като феномен на социалните 
науки, към който законите на социалното развитие могат да се приложат при изучаването на 
неговата организация, идеология и поведенчески аспекти и като обект на комплексно изслед-
ване в рамките на системен подход. Комбинирането на резултатите от това изследване на ба-
зата на интердисциплинарни модели ще осигури адекватна оценка на основните компоненти на 
световния ред в историческите периоди, както и идентифициране на съществените параметри 
на новия модел на глобализация социално-политическите процеси в контекста на бъдещите 
исторически периоди.

В политически аспект основният проблем при оценката на динамиката на глобализационните 
обществено-политически процеси е определянето на границите на политическата власт в обще-
ството и съответно – съотношението на правен и политически ред, както и идентифициране на из-
точници и механизми за легитимиране на реда в стабилна и нестабилна динамика на социално-по-
литическите процеси. На тази база основният въпрос е за условията за постигане на необходимото 
ниво на паритет на властовите методи като условие за стабилност в държавата и обществото като 
цяло. В този контекст, според Й. Айкенбъри, централният проблем на международните отношения е 
проблемът на реда, неговата структура, процесите на разрушаване и възстановяване [1].

Разликите в подходите за разбиране на съотношението на национални и глобални социал-
но-политически процеси, определящи общите вектори за развитие на новата система на светов-
ния ред в отсъствието на обща научна и терминологична основа, създават сериозни трудности 
при описване на възможностите за формиране на теория на глобалната политическа система. 
Развитието на научните познания за глобални обществено-политически процеси, основаващи се 
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Резюме: Глобализацията е основната характеристика на съвременните международни 
отношения. Това се отразява във всичките им аспекти, като се определя като приоритет 
необходимостта от развитие на нови отношения за решаване на основни проблеми на 
сигурността, където проблемът с тероризма се явява като всеобхватна опасност за 
световната общност. Затова трябва да се обърне внимание на съществената заплаха 
от тероризъм, която придобива специфично развитие в условията на съществуващата 
световна система.
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единствено на принципите на международните отношения (суверенитет, територия и сигурност), 
не е напълно в състояние да отговори на изискванията на съвременната практика поради невъз-
можността обективно да се изследва световното пространство единствено като междудържавно.

Важно е да се подчертае, че динамичните системи (които включват системи в рамките на 
глобализацията) се характеризират с наличието на динамични връзки между елементите, които 
осигуряват тяхната структурна стабилност и качествена сигурност в променящите се ситуации. 
Следователно, всеки процес трябва да има пространствени ограничения. В същото време сте-
пента на устойчивост на функционирането и ефективността на глобализационните обществе-
но-политически процеси зависи от степента на тяхната подкрепа от участниците.

С. Хънтингтън има свое разбиране за основния източник на конфликти, които не са иде-
ологически или икономически. Според него доминиращият източник на подобни конфликти ще 
бъде културен. Въпреки факта, че държавите ще останат в световните дела като най-влия-
телни протагонисти, основните конфликти в глобалната политика ще възникнат между нации и 
групи от различни цивилизации. Такива сблъсъци на цивилизации ще доминират в глобалната 
политика. Линиите на грешки между цивилизациите ще бъдат линиите на битката в бъдеще. 
Той идентифицира осем „цивилизации“ и твърди, че светът е застрашен от сблъсъци между 
тези групи. Хънтингтън смята, че в краткосрочен план повечето държави или групи от държави 
могат да бъдат откроени в осем цивилизации – западна, японска, ислямска, индуистка, славя-
но-православна, латиноамериканска, будистка и африканска [2].

В много случаи съвременните кризи представляват по-силна заплаха за бъдещето, от-
колкото всяка друга в историята на човечеството. Независимо от това, не е ясно каква е тран-
сформацията на съществуващата система и дали такова преобразуване наистина може да 
се случи преди системата за контрол да го разпръсне. Ще видим ли възхода на нов глобален 
хегемон или световна империя, основан на принуда, увеличаване на хаоса и насилието, или на 
растежа на некапиталистическия свят, основан, макар и на някаква принуда, но на по-равни и 
взаимно уважителни отношения.

Междувременно заплахите, възникнали за човечеството през ХХ век, не са загубили 
своето значение в новото хилядолетие, а стават още по-сериозни, превръщат се в нови форми 
на тероризъм, увеличават броя и интензивността на междуетническите конфликти и пораждат 
нови видове войни във все по-виртуализиращата се човешка средата. На този фон, проблемът 
с ниското ниво на управление на съществуващата световна система и неговото качество поста-
вя въпроси. Например, развитието на тероризма повдига въпроса за монополното положение 
на държавите, когато става въпрос за промяна на баланса на политическите сили. Това се 
дължи на факта, че в съществуващата система за самопомощ създаването на по-голяма си-
гурност за една държава неизбежно прдизвиква допълнителна несигурност за други държави, 
в резултат на което възниква дисбаланс на властта.

Необходимо е да се вземат предвид съществуващите глобални тенденции като масова-
та миграция на хора, наличието на развити трансгранични капиталови потоци, нарастващите 
заплахи от разпространение на оръжия за масово унищожение, тероризма, проблемите с окол-
ната среда и храните. Разрешаването на тези глобални предизвикателства трябва да бъде 
улеснено от изследване, на базата на многостранен подход, основаващ се на сътрудничество-
то между участниците в международните процеси, както и разработването на единен подход, 
включващ частично отклоняване от съществуващите интереси на отделна държава, което се 
припокрива с проблемите на глобализацията.

Във връзка с настоящата ситуация в света, въпросът за определяне на общи подходи 
към процеса на световно развитие и разработване на обща концепция за „световна система“ 
е доста сложен. Това до голяма степен се дължи на редица обективни фактори, включително 
многопосочно разбиране на „картината на света“ в различните страни и региони, основано на 
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различията в историческото развитие, несъвместимостта на културните, цивилизационните и 
идеологическите противоречия при пълната липса на желание за намиране на компромис.

Значението на такава детерминанта като признаване на държавния суверенитет, дава 
възможност за цялостно дефиниране на общи подходи към процеса на определяне на светов-
ното развитие. Съществуващата многопосочност в разбирането на „картината на света“ трябва 
да бъде преодоляна чрез разрешаване на културни, цивилизационни и идеологически проти-
воречия, чрез търсене на компромисни решения. В тази връзка, за да се предотвратят евен-
туални негативни последици от сегашната ситуация в света и за укрепване на световния ред 
трябва да се обърне специално внимание на адаптирането или преразглеждането на основни-
те принципи и норми, върху които се основава съвременната световна политика, включително 
международното право, моралните и етичните принципи, културните ценности и други.

Важна характеристика на съвременния световен ред е признаването на държавния суве-
ренитет и последващото разделение на вътрешните и външните работи със забрана за външна 
намеса в първата. Въпреки всички усилия да бъдат унищожени суверенни държави с команд-
но-административни системи на управление и свързаните с тях процеси и тенденции, светът 
все още е място, в което гарант за сигурност е силата и където, поне на теория, могат да бъдат 
променяни със сила. Въпросът не е, че в сегашната ситуация това може да бъде правилно, тъй 
като подобно право не е от голямо значение. Понастоящем може да има смисъл това, което е 
важно. По отношение на международните отношения все още сме в свят на обединения на ин-
тереси и власт, описани от Макиавели и Клаузевиц. Днес политическите лидери на демократич-
ните страни избягват излишни войни, за да запазят политическата си позиция, а от търговските 
интереси може да се очаква да поддържат връзките, които ги правят по-сложни, независимо 
дали съвпадат с цивилизационните граници или не.

Хенрих Кисинджър твърди, че исторически истинският световен ред никога не е съществу-
вал и трябва да се обсъжда само „регионалният ред“. В книгата си, посветена на формирането 
на нов световен ред [3], той разглежда достатъчно подробно концепцията за „световния дого-
вор“ и неговото историческо значение. Повтаря тази идея, като изтъква, че понятието „световен 
ред“ предполага само Вестфалския договор от 1648 г., благодарение на който настъпва краят 
на военните действия в Европа.

Политическата практика показва, че държавите и другите субекти не възприемат полити-
ческия порядък само като глобален или „световен“ ред, преди политическите и други отноше-
ния между държавите да бъдат установени в истинския им мащаб. Началото на тези процеси 
е положено през втората половина на XIX век. В същия период се осъществява формирането 
на целите на международната система – запазване на държавните системи, на външния суве-
ренитет на отделните държави, на света и по-точно липсата на война. Връзката между общест-
вения ред и международния политически ред зависи от това, че съществуват два аспекта на 
суверенитета – външен и вътрешен. Освен това за съвременното капиталистическо общество 
е характерно отделянето на икономическата от политическата сфера на държавата.

Естествено е да се направи заключение относно ролята на националната държава, коя-
то тя играе както в случай на възникване, така и в процеса на решаване на международни-
те проблеми. Появата на глобални функции в държавата е сравнително нова тенденция. Те 
действат като своеобразен резултат от качественото подобряване на външнополитическата 
роля на националната държава и се проявяват като изход от стратегията и тактиката на въ-
трешната политика. Същевременно преодоляването на възникващите глобални проблеми е 
насочено към решаване на вътрешните проблеми на националната държава, основаващи се 
на необходимостта от осигуряване на политическа, икономическа и идеологическа сигурност, 
на социално-икономическо развитие, реализиране на социални приоритети, за гарантиране на 
препитанието на гражданите и прочие.
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Степента на сближаване на вътрешната политика на дадена държава се изразява пряко 
в нейното разбиране за източниците на глобалните проблеми, тяхното развитие и начини за 
разрешаване, включително прякото участие на държавата в тях. Само по себе си такова учас-
тие е свидетелство и за степента на развитие на дадена държава, отразяваща способността 
за идентифициране и преодоляване на противоречия и промени в света, за иницииране на 
решаването на определени проблеми и за предприемане на целенасочени действия в рамките 
на решаването на съответните световни проблеми. Проблемът е появата на нови предизвика-
телства за държавата, които са извън териториалните  граници, но това не трябва да е повод 
за отстраняване на държавата институция. Очевидно е, че държавите трябва да намерят нови 
форми на политическа дейност. Следва да се признае възможността за възникване на ситуа-
ция, при която държава или друг субект на международното право, който не отговаря напълно 
на критериите, декларира готовност за световно господство в качеството си на суперсила, кое-
то може да бъде допълнено и от създаването на военна коалиция.

Основен източник на кризи в съвременната световна система са противоречията 
между нормите и ценностите, използвани обосноваване на политическата система и за 
рационализиране на практиките, необходими за безкрайното натрупване на печалби, които 
тази система налага. Може да се предположи, че тъй като системните кризи принуждават 
господстващите субекти да бъдат по-уязвими към предизвикателствата, възможностите 
за противопоставяне на хегемонистични и антисистемни сили нарастват и основите на 
властта се променят. По-специално, съществуването на държавната власт се оправда-
ва със способността на държавата да контролира дейностите в рамките на определени 
географски граници и, ако е необходимо, да защити тези граници. Разбира се, държави-
те преследват редица основни човешки ценности, включително сигурност, свобода, ред, 
справедливост и благополучие. Но в преследването на тези ценности държавите често 
избират сътрудничеството само тогава, когато са в състояние да постигнат и висока степен 
на интеграция: икономическа, политическа и социална.

Периодите на развитие и „сила“ на дадена супердържава не могат да продължат дъл-
го. В резултат на това съчетанието на пренасищане с политически и икономически ресурси и 
значителното отслабване на вътрешното ръководство може да доведе до рискови начинания 
на международната сцена. Това на свой ред, като вид социогенетична реакция на системата 
се превръща в стимул, който е в състояние да осигури възраждането на полицентричен свят, 
изграждане на отношения в по-традиционен модел на „баланс на силата“, което е обективна, 
присъща характеристика на функционирането на цялата световна политическа система.

Стабилността на глобалните социално-политически процеси е в основата на материали-
зирането на господството. Но дори и с този фактор, неговата структура трябва да функционира, 
което предполага съществуването на определена система от взаимовръзки или основни кана-
ли, поради което може да се упражнява определен контрол. Това пряко засяга надеждността на 
организацията и функционирането на тази система, което може да бъде постигнато единствено 
чрез основния обединяващ принцип, който в политическите науки може да бъде принципът на 
легитимността на съществуващия световен ред.

Най-универсалните легитимации, разработени от човечеството, са религия и вяра, които 
са адресирани към всички хора. Но в момента трябва да се каже, че възникналата опозиция на 
различни религиозни клонове е в идеологическа безизходица. Във връзка с това формирането 
на нов световен ред е ясно придружено от опити за търсене на нова религиозна идея. При лип-
сата на такава, глобализацията също се опитва да разчита на заместваща либерално-демокра-
тична идея, която всъщност е вид нова религия. Желанието на САЩ за световно господство се 
основава на лозунгите за „разширяване на демокрацията“, „демократизиране на света“, „край 
на идеологиите“, победа на нов либерализъм, който е много подобен на месианските процеси 
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на разпространение на различни религии в определени исторически периоди. Свидетели сме 
на нов „кръстоносен поход“ в името на демокрацията.

Днес трябва да се признае, че глобализационните социално-политически процеси, които 
биха отговорили на императивите на XXI век, е трудно да бъдат базирани на система от ли-
берални ценности, на които светът се основава предимно до края на миналия век. В момента 
либералната идея вече е изчерпала съдържанието и възможностите си за разширяване на 
пространствената си граница. Въпреки популярността си в западните страни, със съвременно-
то развитие на много държави и техния светоглед, потенциалът на либерализма всъщност е 
изчерпан и не е в състояние да осигури идеологическа основа за трансформационните процеси 
на съвременното общество.

Това се обяснява с наличието на алтернативни идеи за света, които не са свързани със 
западните ценности. Такъв е ислямският свят, индуизмът и конфуцианството, всеки от които 
има свои собствени идеи за световния ред, важни принципи за неговото формиране и развитие. 
Ценностите на демокрацията, необходимостта от защита на правата на човека или свобод-
ния пазар обикновено се признават за универсални, но спецификата на тълкуването на тези 
принципи в различните региони на света е очевидна. Специален парадокс е липсата на общи 
подходи към онова, което изглежда като общи проблеми и заплахи, включително проблемите 
на тероризма, разпространението на оръжия за масово унищожение, екологията и др.

Следователно идеологическата борба се превръща във важна част от вече новия глоба-
лен свят, особено засилена в резултат на експанзионистичната и цивилизационна идеологиче-
ска конфронтация на ислямския, азиатския и християнския свят. Идеологическият фактор на 
практика е включен като постоянно и важно влияние върху формирането на глобализационните 
обществено-политически процеси. На съвременния етап идеологическата борба активно на-
помня за себе си, въпреки че не е основният източник на конфликти в света след края Студена-
та война. Сред политическите идеи не може да не се обърне внимание на проблемите на леги-
тимността на политическия ред в държавата. Проблемите на легитимацията, от своя страна, са 
тясно свързани с формирането на вътрешната и външната политика. Институционализирането 
на идеологическите конфронтации в съвремието ни става важна основа на световния ред.

Разширяването и укрепването на институционализирането на стандартите за правата на 
човека, както и формулирането на по-дълбоко разбиране на глобалната среда, чието фор-
миране, съществуване и оцеляване зависят от глобалното сътрудничество, подкопават тра-
диционните основи на държавната власт. Самата система на международното право днес се 
характеризира с дълбока криза, нейното развитие понякога се осигурява от неадекватни дейст-
вия на различни субекти на международните отношения. Трябва да признаем, че днес правото 
не се ползва изцяло с преобладаваща роля над властта, а съществуващата императивност е 
само в международните правни актове. На практика тя намира приложение в оправдаването на 
политиката на „двойните стандарти“.

Следователно, ефективността на западноцентричната система, изградена върху идеоло-
гията на правовата държава, е в проблемна област, чието решаване е възможно благодарение 
на признаването на съществуващите проблеми и приемането на съвместни усилия за тяхното 
решаване. Въз основа на това, само чрез колективно осъзнаване и целенасочени действия, е 
възможно да бъде предотвратен преходът на глобалната система към хаос и анархия, появата 
на които, с голяма вероятност, е възможно при липса на алтернативна и обективно ефективна 
програма за динамизиране на глобализационните обществено-политически процеси. Темата за 
„справедливостта“ постепенно започва да доминира в света, както преди тридесет години, когато 
лайтмотивът е темата за „свободата“. Основният въпрос, традиционно, е за повратните моменти 
от развитието и засяга способността на политическите системи да генерират лидери, които са в 
състояние да осигурят изпълнението на такива искания по еволюционен и конструктивен начин.
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Глобализационните социално-политически процеси действат като глобална система от 
отношения между държавни и недържавни субекти, придобивайки за определен период от вре-
ме характеристики на определена „полярност“ [5]. Като динамична система те постоянно раз-
виват своята структура и съставни елементи. В тяхната рамка трябва да се решат въпросите 
за разпределение на политическата власт и определен набор от съответни споразумения по 
отношение на правилата, определящи границите на действията и баланса на силите, които са 
необходими за възпиране на съществуващи в отделните субекти на политическите отношения 
неясни амбиции, когато се нарушават правилата. Трябва да се отбележи, че развитието на 
общоприетите принципи при формирането на структурата на процесите може да бъде възпре-
пятствано от липсата на съгласие в различните региони по отношение на тяхното разбиране.

Краят на Студената война отвори врати за нови форми на сътрудничество и регионално 
единство, които помагат на държавите да отстояват и защитават своите интереси, тъй като 
търсят по-благоприятни условия за участие в глобалната икономика. След 1990 г. формите 
на регионално междудържавно сътрудничество и интеграция придобиват нов характер. Конку-
ренцията на суперсилите има значително въздействие върху регионалните организации като 
Европейския съюз и Организацията за африканско единство, чието формиране е свързано с 
края на ХХ век. По този начин регионализмът се превръща в противоположен хегемон в све-
товната система.

Днес са налице някои аспекти, свързани с противопоставянето на стария и новия ре-
гионализъм, които на теория са важни. Първо, вниманието се фокусира върху множеството 
теми, които показват надценени насоки в тази област. Второ, фокусът е върху „реалния“ ре-
гион в неговата практика, а не върху „формалния“ регион, определен от държавите членки. 
Трето, фокусът е върху глобалния контекст (процеса на глобализация) като екзогенен фактор, 
който се разглежда в контекста на регионалната интеграция чрез сливането на националните 
икономики, чрез сътрудничество между националните държави. По този начин понятието „нов 
регионализъм“ се фокусира върху общите характеристики и общите условия, свързани с така 
наречената глобализация.

Трябва да се признае, че редица съвременни либерални държави са толкова тясно инте-
грирани, че териториалната цялост и автономията на техния вътрешен политически ред вече 
не се поддържат. В този конкретен смисъл оцеляването не е основната цел в държавата. В 
контекста на, например Европейския съюз, развитието на наднационална власт и свободното 
движение през границите създава нов смисъл, в който държавите могат да останат формално 
независими, но в същото време да са дълбоко интегрирани в трансграничните общности. Дър-
жавите се трансформират от отделни модерни държави в интегрирани постмодерни държави, 
въпреки че конфликтните процеси в Европейския съюз създават сътресения и пречки пред 
формирането на пълноценен модел.

Намирайки се в силно непредсказуема и хаотично променяща се среда, държавите се 
опитват да защитят интересите си, като избягват дългосрочни съюзи, които ограничават твърде 
много свободата на маневриране. Китай, например, категорично не приема западни версии 
на съюзи с формални задължения, защото тяхното неизпълнение води до морален колапс и 
„загуба на лице“, а на изток статусът на лидера девалвира дори повече, отколкото на Запад.

Настоящата епоха, според много оценки, връща света към по-традиционни модели. На-
лице са признаци за рецидив на политиката от различни исторически периоди от миналото. От 
една страна, възраждането на великото съперничество от модела от XIX век, когато според 
формулата на лорд Палмерстън „няма вечни съюзници, няма постоянни врагове, а постоянни и 
вечни… интереси“. На пръв поглед съществуването на Северноатлантическия съюз отхвърля 
този подход. Но НАТО е наследство от минала епоха и остава единственият и уникален съюз, 
основан на строго определени ангажименти и идеологически общности. Други подобни съюзи 
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не са формирани и е малко вероятно да бъдат възможни. Дори и в НАТО различията в мнени-
ята, оценките и приоритетите сега са много по-забележими от всякога в историята на блока. 
Това се проявява сред европейските съюзници, но е особено очевидно в примера на Турция.

Днес нараства тенденция на ход към нов световен политически ред, който в резултат на 
развитието на глобализационните обществено-политически процеси ще доведе до различен 
свят – свят без хегемон. За да се премине към такова състояние е необходимо да се намерят 
и формулират принципи и условия, да се създадат прецеденти и необходими комбинации. Ес-
тествено, търсенето на нова основа за световния ред не може да бъде продължи дълго. Както 
винаги, пътят към ново съдържание на световния ред е свързан с временно засилени турбу-
лентност и конфликти, нестабилност, борба на различни версии за новия политически ред, за 
правото да бъдат избрани като матрица и модел, което при такива обстоятелства увеличава 
разрушителното влияние на негативните политически феномени – най-вече на тероризма.

Държавите са специални участници в регулирането на глобалните социално-политически 
процеси, но те не са единствените играчи, а освен това липсва консенсус относно привилеги-
рованата роля на дадена държава. Въпросът кого или какво представляват съответните участ- 
ници, когато те влизат в глобализационните обществено-политически процеси, е вероятно да 
бъде неразделна част от дискусията и несъгласието с всяко положение на нещата [4]. Една от 
основните характеристики на функционирането на съвременната световна политическа систе-
ма е увеличаването и разнообразието на участниците, които не са способни да управляват, но 
могат да окажат значително въздействие върху социално-политическите процеси, които преди 
това не са се различавали в никоя от съществуващите световни системи. Наличието на раз-
рушена, неконтролируема система от субекти може да повлияе неблагоприятно върху стабил-
ността на целия световен ред.

Глобалността е основната характеристика на съвременните международни отношения. 
Това се отразява във всички международни отношения, като се определя като приоритет необ-
ходимостта от развитие на нови отношения за решаване на основни проблеми на сигурността, 
където тероризмът се възприема като всеобща опасност. Затова на първо място трябва да се 
обърне внимание на съществената заплаха от тероризъм, която придобива специфично разви-
тие в условията на съществуващата световна система.

Като цяло заплахата от тероризъм не е нова и е малко вероятно тя скоро да изчезне, 
защото комплексът от много фактори, които допринасят за появата му ще продължи да същест-
вува. Те включват:

 традиционни мюсюлмански елити в Саудитска Арабия и други държави, които не въз-
приемат процесите на модернизация;

 отчуждени и радикализирани групи млади хора, предимно мъже, мюсюлмани в запад-
ните общества;

 съществуването на слабо развити държави;
 конфликтите в Близкия изток, особено продължаващия конфликт между палестинци 

и израелци;
 социално-икономически последици, причинени от неравномерна глобализация;
 запазване на социално-политическите и икономическите диспропорции, които форми-

рат конфликтен потенциал, провокират асиметрични реакции и формират съответни идеологии.
Понастоящем светът е изправен пред редица сериозни заплахи, предимно с етнически 

мотивирани конфликти, религиозна война и тероризъм, подкрепяни от определени ревизио-
нистки сили. Това са особено сложни заплахи, тъй като те са извън пълния контрол на нацио-
налните държави, които призовават за международно сътрудничество. По този начин бъдеще-
то на света ще зависи от това дали великите сили и международната общност като цяло ще 
демонстрират воля за сътрудничество в борбата с тези проблеми.
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През последните четири века се формира политическа структура на света, в която ин-
формационните потоци се простират отвъд границите на държавата. Отчитайки новия етап на 
научно-технологично развитие, процесите на глобализация до голяма степен се отнасят към 
въпросите на сигурността, поставяйки на дневен ред новите предизвикателства за интегриране 
на демократичното развитие, проблемите с правата на човека, либерализацията и междуна-
родната интеграция.

Терористичната атака от 11 септември 2001 г. срещу Съединените щати, събитията в Ру-
сия (Норд-Ост, Беслан и др.), терористичните актове в европейските държави, формирането на 
квази-държавни проислямски терористични организации поставят въпроси, свързани на първо 
място с безопасността. Тероризмът се превръща в един от важните фактори за съвременната 
политическа система.

[1] Ikenberry, G. J. After Victory. Institutions, Strategic Restraints, and the Rebuilding of Order After Major Wars. 
Princeton, New Jersey, 2001, рp. 290-293.

[2] Huntington, S. P. The Clash of Civilizations? – In: Foreign Affairs, 1993,Vol. 72 (3)., pp. 22-49.
[3] Kissinger H. World Order. New York: Penguin Press, 2014.
[4] Маллет, В. Глобализация экстремизма. http://inosmi.ru/politic/20160202/235247919.html
[5] Борзых, С. В. Концепция глобализации: Монография. Москва, НИЦ ИНФРА-М, 2013, с.  44.



Contemporary armed conflicts in a whole world and now in Ukraine clearly demonstrate that they 
have a devastating impact on the civilian population, and civilians account for the vast majority 

of casualties. For example, more than 9600 people killed since the conflict began in Ukraine, more 
than 22,000 people were injured and more than 1.7 million civilians forced to move within and outside 
Ukraine [1, р. 1]. The total civilian casualties of the conflict as of August 15, 2019, reached at least 
3,339 [2, р. 1].

In addition, in eastern Ukraine attacks on civilians, civilian infrastructure, illegal detention of 
civilians, use of schoolchildren and studentsand the use of “human shields” still have a place, which 
can be classified as war crimes and other human rights abuses.

Nowadays the protection of civilians and civilian harm mitigation seen as additional aspects 
in the context of defeating the enemy and counterbalancing the direct use of force. Unfortunately, it 
is a common practice that this problem is only a matter for lawyers, public relations/CIMIC units and 
humanitarian organizations. However, this is only indicative of a fragmentary approach to this issue 
[3, р. 4].

At the same time, this approach is most effective when protecting civilians from the effects of 
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Abstract: Modern armed conflicts have a devastating impact on the civilian population, which 
account for the vast majority of casualties. Attacks on civilians, civilian infrastructure and use of 
“human shields” can classified as war crimes and other human rights abuses. Thus protecting civilians 
from the effects of war is an operational task for the military and included in all areas of their activities. 
For this reason, adherence to the obligations to protect civilians using best international practices is a 
prerequisite for achieving military and political goals.
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Резюме: Съвременните въоръжени конфликти имат пагубно въздействие върху 
цивилното население, което води до много жертви. Атаките срещу цивилни лица, 
гражданската инфраструктура и използването на „човешки щитове“ могат да бъдат 
класифицирани като военни престъпления и други нарушения на човешките права. 
Защитата на цивилните от последиците от войната е оперативна задача за военните 
и е включена във всички области на тяхната дейност. Поради тази причина спазването 
на задълженията за защита на граждански лица, използвайки най-добрите международни 
практики, е предпоставка за постигане на военни и политически цели.
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war in a conflict is an operational task for the military and included in all areas of their activities. For this 
reason, adherence to the obligations of the state to protect civilians using best international practices 
is a prerequisite for achieving military and political supremacy.

Although international humanitarian law and international human rights law protect civilians and 
entities, they are increasingly targeted by systematic and brazen violence (including indiscriminate or 
disproportionate attacks, sexual/gender-based violence (SGBV)).

Civilians, especially women and children, suffer the greatest harm. Civilians die during the conflict 
and are injured, suffering from loss of livelihood, forced eviction from their homes, and insufficient or 
complete lack of infrastructure necessary to survive

Currently we can observe that the world’s leading countries and international security 
organizations are introducing doctrinal framework documents on comprehensive protection of civilians 
in armed conflicts and other cases of violence. Such documents cover the most relevant and priority 
humanitarian principles, including the protection of the most vulnerable, internally displaced persons, 
refugees, critical infrastructure and education facilities, and establish a long-term security and rule of 
law programs, increased responsibility for war crimes, SGBV etc.

The relevance and necessity of going beyond the classic international humanitarian law/
international human rights law framework on protection on civilians issues clearly traced in the UN 
Security Council debates on this topic. Thus, the need for the adoption by the States of the framework 
documents on the implementation of modern policies and practices of the protection on civilians, as 
well as the proposed content of such documents, indicated in the report of UN Secretary-General 
Antonio Guterres dated 14.05.2018 №S/2018/462 “Protection of Civilians in armed conflict” during the 
open debate on the UN Security Council [4].

The protection of civilians framework documents have already been adopted by the NATO, 
United States of America, United Kingdom, Switzerland, Australia, as well as in Norway and recently 
with the support of CIVIC in Nigeria [5],[10].

These documents highlight the commitment of the world’s security actors to the obligations to 
protect civilians in multinational, regional and domestic operations, as well as in ongoing activities, 
in particular within the framework of the UN Women, Peace, Security Initiative, NATO’s Children and 
Armed Conflict as well as Sexual and Gender-Based Conflict-Related Violence Programs. Respect 
for and protection of fundamental human rights, therefore, plays an important role in enhancing 
international peace and security. In order to be effective, the protection on civilians must be coordinated 
by all state, non-state and international institutions, including the components of the Security and 
Defense Sector.

Thus, the humanitarian trends worldwide make it clear that the modern activities of states with 
a protection on civilians should go beyond the individual branches of law and be complex, cross- 
sectoral at the level of the normative act of the top leadership of the state.

Framework documents for the protection of civilians in the field of legal regulation are much 
broader than individual branches of law and, by their legal and political nature, are a compilation of the 
state’s obligations in the field of public relations, and not only during armed conflicts.

Nowadays NATO and the leading world’s countries have a tendency to formally consolidate 
efforts to improve the situation of protection of civilians in armed conflicts, which is based on the thesis 
that the separate application of law such as international humanitarian law / international human rights 
law does not resolve a complex task for the protection of civilians.

As already stated, following the experience of individual states, the North Atlantic Alliance has 
already declared the priority for the protection of civilians, that is, NATO’s Protection of Civilians Policy 
is the result of a concerted effort and concerted action by all 29 Member States.

Thus, the latest top-level documents clearly reflect commitment to enhance the protection of 
civilians in multinational, regional and domestic operations. Respect for and protection of fundamental 
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human rights, in turn, plays an important role in enhancing international peace and security. That is 
why the focus should be on the need to implement NATO standards and policies for the protection of 
civilians in Ukraine through the introduction of an algorithm for organizing cooperation between security 
and defense sector constituencies, central executive authorities and international, non-governmental 
organizations. This will help to prevent damage to civilians during armed conflict, as well as to develop 
a legal framework for preventing civilian casualties in the areas of the United Nations operation.

Given the above and taking into account the political and geopolitical importance of such a step, 
Ukraine faces the urgent task of joining the club of the most active international actors in the field of 
human rights protection in armed conflicts.

The protection of civilians should be an activity aimed at ensuring its unconditional protection in 
accordance with the rules of law, including international human rights law, international humanitarian 
law, international criminal law and international refugee law.

This process is objective and is a natural reaction of key global players to the pressing 
humanitarian problems that are the result of armed conflict around the world.

Existing UN humanitarian practices (mostly the UN Security Council resolution) are relevant 
to one or other of the activities of the protection of civilians: human protection in armed conflicts; 
protection of schools and other educational institutions in armed conflicts; children and armed  conflict; 
women, peace, security, gender, SGBV etc.

Therefore, the protection of civilians based on the legitimate use of force by the military, 
as well as on the prevention, deterrence and response to situations in which civilians are or may 
be subjected to physical violence. With this in mind, the protection of civilians includes efforts 
to  prevent, minimize and mitigate the negative effects that can result from military operations, 
including coalition operations (such as UN-led, NATO); where possible, protection of civilians from 
physical violence caused by conflict (threat of such violence) by other actors involved in conflict; 
safe environment establishment [11].

We believe that the most appropriate way to regulate the protection of civilians is to adopt 
a National Protection of Civilians Strategy (National Policy) by the National Security and Defense 
Council of Ukraine, with its subsequent approval by the President of Ukraine. The National Protection 
of Civilians Strategy (National Policy) should include the following elements: topicality, understanding 
and assessing risks, protecting the civilian population; conceptual framework; protection of civilians 
guidelines; protection of civilians from other actors; promoting access to humanitarian actors / 
emergency services; lessons learned; publicity; assistance to victims [12, р. 122].

Promoting the idea of a national framework document on the protection of civilians requires 
coordinated cooperation between government and civil society institutions. The National Strategy 
(National Policy) for the protection of civilians in its content should not be cumbersome. It should 
outline the problems, define the tasks and set the vector of state activity.

[1] We Are Afraid of Silence: Protecting Civilians in the Donbass Region (2016). Center for civilians in conflict.: https://
civiliansinconflict.org/wp- content/uploads/2017/09/CIVIC_Report_Ukraine_November _2016_Ukr.pdf

[2] Report on the human rights situation in Ukraine (16 May to 15 August 2019). Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights.: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16May-15Aug2019_EN.pdf

[3] Assessment of the capabilities available to protect civilians in Ukraine (15 July 2017).
Center for civilians in conflict.: https://civiliansinconflict.org/publications/
[4] Protection of Civilians in armed conflict (2018, May 14). Report of UN Secretary General Antonio Guterres № 

S/2018/462.: https://undocs.org/S/2018/462
[5] NATO Policy for the Protection of Civilians (2016). Endorsed by the Heads of State and Government participating 

in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133945.
htm?selectedLocale=en

[6] United States Policy on Pre- and Post-Strike Measures to Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving 
the Use of Force. (2016). US President Executive Order 13732 of July 1, 2016: https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13732.htm

[7] UK government strategy on the protection of civilians in armed conflict (2011).: https://www.gov.uk/government/
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[10] Norway. The protection of civilians and health workers in conflict situations (2019).: Retrieved from: https://www.
regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/humanitarian- efforts /protection-civilians/id2076827/
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Според редица военни специалисти вероятността за възникване на война от четвърто по-
коление, подобна на Втората световна, става все по-малка. Нищожна е и вероятността 

за възникване на война от пето поколение, т.е. с използване на съвременното ракетноядрено 
оръжие. Tова става пределно ясно още през октомври 1961 г., когато на полигона „Нова земя“ 
100-мегатонната термоядрена авиобомба АН-602 е взривена на половин мощност (58 Мт). Ре-
зултатът е ужасяващ – ядреният облак се издига на височина 64 км, ударната вълна три пъти 
обикаля планетата и дори счупва прозорци в Норвегия, електромагнитният импулс създава 
смущения на радиовръзката на стотици километри в продължение на един час, земната по-
върхност е разтопена в радиус от десетки километри, мощният звук от взрива е чут на 300 км 
като далечен тътен, а радиоактивността в земната атмосфера се повишава с 12 – 15 процен-
та.“1

Новите оръжия налагат създаване на нови форми и методи за бойното им използване, 
които от своя страна довеждат до съществени промени в тактиката, оперативното изкуство и 
стратегията и в крайна сметка – до промени в строителството на въоръжените сили и подго-
товката на войските.

Именно в тази връзка възникват и въпросите:
1. Коя е причината за толкова продължителния мир между великите държави и дали 

следва да го смятаме за нещо уникално в човешката история?
2. Доколко са възможни бъдещите тотални или просто големи войни между великите 

държави и ако това е така, каква би могла да е тяхната технология?
Въз основа на това, можем само да прогнозираме, с какъв тип войни би могъл да се 

сблъска светът през ХХІ век.

Къде изчезнаха световните войни?
Представите ни за технологията на водене на войни между държавите и до днес се ос-

новават до голяма степен на опита от Англо-бурската война (1899 – 1902). Именно по време 
на тази война за първи път се появява понятието „непрекъснат фронт“ – т.е. отбранителна 
линия, която е достатъчно дълга и изцяло заета от военни части, като зоните между тях са 
плътно покрити от огневи средства и инженерни заграждения. По онова време британското ко-
мандване за първи път прилага тактиката на осъществяване на армейски операции по цялото 
протежение на фронта, активирайки различни родове войски, следващи общ замисъл и цел. 
Превъзходството на британската армия принуждава бурите да започнат партизанска война, 
създавайки специални диверсионни и снайперски подразделения (своеобразен първообраз за 

В НА А В ЕРА И НЕС

Резюме: Докладът описва сложността и комплексния характер на бъдещите 
конфликти. Разглежда тенденциите в развитието на военния конфликт и бойното 
пространство на бъдещите войни.
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бъдещите „командоси“). Многократно нарасналата плътност на огъня кара военните теоретици 
да преразгледат концепцията за водене на бойните действия. Великите държави се отказват от 
обичайните дотогава плътни линии за сметка на разсредоточените стрелкови вериги. Масово 
започва да се използва автоматичното оръжие, полевата артилерия и полевите фортифика-
ционни съоръжения (окопи, траншеи и блиндажи). Пъстрите мундири, характерни за ХІХ век 
са заменени със стандартни униформи в „защитен цвят“, позволяващи ефективна маскировка.

Англо-бурската война демонстрира, че войните през индустриалната епоха ще имат тота-
лен характер. Тоест, обект на военните действия ще станат не само въоръжените сили на про-
тивника, но и цялото население на вражеската държава. В известен смисъл, по своята техно-
логия, Първата и Втората световни войни представляват много големи „Англо-бурски войни“.2

Ядреното оръжие и хибридните войни
В съвременния свят е по-коректно да говорим не за военна теория, а по-скоро за филосо-

фия на използването на ядреното оръжие (ЯО) като съвкупност от онези военни и политически 
функции, които то може да изпълнява в системата на международните отношения. Както е 
известно, войните от пред индустриалната епоха имат качествено различен характер, като ти-
пични за тях са локализацията на театрите на военни действия, липсата на непрекъснат фронт, 
редките случаи на преки сражения между армиите на великите държави, използването на не-
държавни играчи (от пирати до наемни корпорации), многовариантността на взаимоотношения-
та между участниците във войните. През втората половина на ХХ век няма тотална война меж-
ду великите държави (най-вече САЩ и СССР) и едва ли причината за това е, че те притежават 
ядрено оръжие. Опитът от Втората световна война доказва, че великите сили могат да „изнесат 
пред скоби“ оръжието за масово поразяване (ОМП). Още през 1925 г. те подписват Женевския 
протокол, забраняващ използването на химически оръжия по време на военни действия. Като 
цяло, участниците във Втората световна война се съобразяват с тази забрана. Франция (през 
1940), Югославия (през 1941) и Германия (през 1945) капитулират, без да използват химическо 
оръжие. Съветският съюз също не използва такова оръжие в критичната за съществуването му 
ситуация през есента на 1941 година. На теория нищо не пречи по подобен начин (да се „изнесе 
пред скоби“) поне да бъде ограничено използването и на ядрено оръжие в бъдещите войни.

Истината е, че ядреното оръжие досега не е използвано като такова. Не сме били сви-
детели на мащабното му използване в бойна обстановка и съответно не можем да оценим 
резултатите от използването му. В този смисъл, нанесените от САЩ ядрени удари срещу Хиро-
шима и Нагасаки през 1945 г. са по-скоро една малка демонстрация, отколкото отработване на 
реалните военни възможности на ядреното оръжие. Оценките на експертите за поразяващата 
мощ на ЯО се опират или на нееднозначните доклади за проведените ядрени изпитания, или 
на теоретичните разчети на физиците. Всички концепции за „ядреното сдържане“ от 50-те го-
дини на миналия век насам са чисто теоретични т.е. представляват хипотетични размишления 
на тема „Какво ще стане ако използваме ядрено оръжие“ чиито поразяващи функции не са ни 
известни напълно. Именно затова в съвременния свят е по-коректно да говорим не за военна 
теория за използването на ЯО а за философия на ядреното оръжие, като съвкупност от онези 
военни и политически функции, които то може да изпълнява в системата на международните 
отношения.3

Какво представляват хибридните войни?
Днес „хибридната война“ е най-модерната версия и форма на военен конфликт, в който 

се използват всички познати на човечеството средствата и методи за унищожаване на против-
ника – от най-старите и примитивни, до най-новите технологии за водене на война.

Хибридната война представлява предварително планирани на стратегическо ниво, ком-
бинирани симетрични и асиметрични действия с широко използване на информационни и пси-
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хологически операции. Нейната същност е война на „недържавни“ военни формации срещу 
държавата и без официалното участие на въоръжените сили, по метода на въоръжено на-
шествие, което ги прави атрактивни от гледна точка на това, че могат да бъдат използвани, 
без да предизвикват вина в прилагащите ги, т.е. това става, когато явните действия не са за 
предпочитане.

Комбинирано се използват мирни и военни средства за достигане на желаното крайно 
състояние. Експертите описват новия начин на водене на война с термина „война на контроли-
рания хаос“.

Целта на хибридната война не е унищожаване на противника, а силово завземане на 
властта в страната за преразпределение на ресурсите и ролите от новото правителство в ин-
терес на друга страна. В теоретичен и практически план, всички военни доктрини се фокусират 
върху задачата за потискане волята на врага, като подчиняването му е средство за постигане 
на целите. Затова една от най-важните задачи в хибридната война е въздействието на масово-
то съзнание на обществото, въздействие над правителството, президента, министри, депутати 
и определени лица, отговорни за вземането на важни решения или които мотивират да извър-
шат определени действия.4

Великите държави не искат, а и не могат да повторят тоталната „Трийсетгодишна война“ 
(1618 – 1648) с характерното за нея постоянно опустошаване на човешките ресурси на проти-
вниците. Изход от тази ситуация може да бъде намерен само чрез война с предварително огра-
ничени цели, водена на предварително ограничен театър на военни действия. Това са войните 
за наследство. Именно този тип войни преобладават в Европа дълги години като всички те имат 
общи характеристики, обобщаващи се в това, че войната не е непременно свързана с използва-
нето на смъртоносни оръжия. Тази традиция следва класическата военна мисъл на Клаузевиц: 
„Войната е акт на насилие, който има за цел да накара врага да изпълнява нашата воля.“

Тези войни характеризираме най-вече с това че по-голямата част от тях преследват огра-
ничени цели. Основната задача не е унищожаването на противника, а принуждаването му към 
компромис. Освен това във войните от „миналото“ използването на сила е много ясно изразено, 
а тук се избира определен театър на военни действия, на който се водят войните между държа-
вите, при  това войната може и въобще да не засегне тяхната собствена територия. Освен това 
е налице своеобразна негласна конвенция между държавите: да воюват само в пограничните 
територии и да не се атакуват взаимно. Характерни са отсъствието на непрекъснат фронт и 
относително редките сблъсъци между воюващите армии. На практика, страните си дават по 
едно генерално сражение на 5 – 7 години, като щателно се подготвят за него.

Тези конфликти („войните за наследство“) учудващо напомнят онзи тип хибридни войни, 
който се формира буквално пред очите ни. Пролог към тях обикновено е кризата на държав-
ността в конкретна страна, в която, по правило, действат няколко политически групировки със 
собствени въоръжени формирования. Всяка от тези групи разполага с покровител в лицето на 
някоя велика държава и в определен момент се обръща за помощ към нея. Съперничещите 
си държави изпращат свои войски на територията на въпросната страна, които се сражават 
помежду си само на нея, като в краен случай прибягват и до демонстрация на сила на други 
театри на военни действия.

Разбирането за победата като принуждаване на противника към компромис (в условията, 
когато воденето на войни с непрекъснат фронт е невъзможно) предполага следните няколко 
начина:

 Създаване на приятелски режими в малките държави на границата на противника 
или на собствената граница. За една велика сила, подобни „буферни държави“ трябва да 
гарантират, от една страна – техническата невъзможност за водене на директна война срещу 
нея, а от друга – възможността тя да води война в близост до границите на противника си.
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 Войната за изтощаване на противника. Клаузевиц изразява учудването си от про-
дължителността на „войните за наследство“. Това обаче е резултат от определена политическа 
стратегия – да бъде изтощен противникът на локалния театър на военни действия. Войните, 
водени от неголеми професионални армии, правят държавите изключително чувствителни към 
човешките загуби, тъй като процесът на възстановяване на подобна армия е прекалено скъп и 
продължителен.

 Нанасяне на локално поражение на противника, което да го убеди, че продължа-
ването на войната е безсмислено. В тази връзка, известният френски пълководец Луи дьо 
Решельо (1696 – 1788) подчертава, че „задачата на сражението не е да лишиш противника от 
цялата му армия, а да го убедиш, че е безсмислено да продължава войната. След локалния 
си неуспех, противникът трябва да осъзнае, че е по-добре да търси мир сега, а не по-късно“. 
Тоест, на практика, войната се свежда до обмен на заплашителни жестове, след което страните 
сядат на масата на преговорите и формулират условията за постигането на компромис.

 Обезценяване на ресурсите на противника. Това се постига чрез нанасяне пора-
жение на противника на някой отдалечен театър на военни действия, където той няма как да 
постигне превъзходство. След това на него му остава или да потърси мир, или да продължи 
войната без каквито и да било шансове да си върне изгубения театър на военни действия.

Ако обобщим основните характеристики на хибридните войни, те са:
 Сдържане – убеждаване на противника, че евентуални агресивни действия от негова 

страна са безсмислени заради заплахата да му бъде нанесен неприемлив ущърб.
 Ескалираща доминация – убеждаване на противника в превъзходството на другия в 

случай, че започне война.
 Принуждаване – локално използване на сила с цел нанасяне поражение на противни-

ка на определен театър на военни действия.
Целта на подобна стратегия не е окупирането на територията на противника, а принуж-

даването му към компромис.
Като логично развитие на тази тенденция се очертава локалният сблъсък между въоръ-

жените сили на великите държави на територията на трета страна.

Бъдещите тенденции
„Възраждането“ на хибридните войни неизбежно поставя въпроса, какви ще бъдат по- 

нататъшните им прояви. В обозрима перспектива можем да очертаем няколко възможни на-
правления на това развитие:

 Революция във военното дело. Въпреки разпространения мит, до днес подобна 
революция няма. Нашата цивилизация не е създала никакво принципно ново оръжие от 
времената на Втората световна война насам. Въоръжението на съвременните армии – от 
автоматичното стрелково до ядреното оръжие е създадено през първата половина на ХХ 
век. Дори крилатите ракети и безпилотните летателни апарати са просто модификации на 
германската Фау 1 от Втората световна война. Опитите за създаване на принципно ново 
оръжие (лазерно, електромагнитно и т.н.) в повечето случаи са отхвърлени заради неспособ-
ността им да се впишат във формулата „стойност-ефективност“. Що се отнася до прогреса 
в информационните технологии, засега трудно можем да посочим военен прецедент, чиито 
изход да е бил предопределен от използването на информационно оръжие. В съвременните 
войни резултатът от военните действия продължава да се решава (както и преди) на бойното 
поле, а не използвайки компютърни вируси.

Често повтаряно твърдение е, че внедряването на информационните и телекомуника-
ционни технологии във военното дело е ускорило темпа на операциите. Практиката обаче сочи 
друго. В съвременните войни е налице парадоксален спад в темпа на осъществяване на опе-
рациите на фона на световните войни през ХХ век. Така през 1914  г. германското настъпление 
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от немско-белгийската граница до предградията на Париж отнема месец. Прочутият пробив на 
руския генерал Брусилов през 1916 г. пък е осъществен за месец и половина. Вермахтът успява 
да разгроми Франция през 1940 г. само за три седмици, почти толкова трае и съветската на-
стъпателна операция „Багратион“ за освобождаването на Беларус през лятото на 1944 година.

За сравнение, кампанията срещу босненските сърби отне на НАТО година и половина (от 
април 1994 до октомври 1995), тази срещу очевидно неспособната да се съпротивлява ефек-
тивно остатъчна Югославия – два месеца и половина (24 март – 10 юни 1999). Окупацията на 
Ирак през 2003 г. е осъществена от САЩ и Великобритания за месец и половина, след което 
последват петгодишни откъслечни сражения. Кампанията срещу Ислямска държава пък про-
дължава повече и от предвижданите три години – от август 2014 г. насам.

Истинска революция във военното дело би могло да стане създаването на действена 
система за противовъздушна отбрана. До днес обаче, въпросът дали въобще може да бъде 
създадена ефективна ПВО, способна да неутрализира средствата за въздушно нападение и 
разузнаване на противника (СВНРП), на практика остава неизяснен. Става дума не просто за 
защитата на отделни обекти или въоръжени сили с комплекси за ПВО, тъй като тази задача е 
технически решена още през Първата световна война и до днес постоянно се усъвършенства. 
Спорен остава проблемът за създаването на пълноценна териториална ПВО, способна успеш-
но да отрази масирано въздушно нападение на противника. С други думи, не просто да може да 
нанесе неприемливо големи загуби на противниковата авиация, а изцяло (при това без да по-
несе съществени загуби) да унищожи противниковите СВНР. Създаването на подобна система 
за ПВО би довело до ликвидирането на „въздушната мощ“ и възстановяването на решаващата 
роля на сухопътния и морския театри на военни действия във войната.5

 Кибервойни. Важна част от борбата за постигане на информационно превъзходство е 
точното и пълно разкриване на системите за управление на държавата, войските и оръжията. 
За целта се използват агентурни и технически средства за разузнаване с космическо, въздушно 
и земно базиране. Едновременно с това се осигурява защита на собствената информационна 
система и се нанася максимално поражение на информационните системи на противника. Едно 
от средствата за това са средствата за радиоелектронна борба (РЕБ), включващи такива за 
радиоелектронно осигуряване, т.е. разкриване на противниковите радиоелектронни средства, 
за радиоелектронно противодействие – подавянето им и за радиоелектронна защита на собст-
вените системи. Изключителното значение на РЕБ е демонстрирано от Израел през 2007 г. 
при унищожаването на важен сирийски обект в Дир-а-Дур, близо до река Ефрат. Преди удара 
сирийската ПВО е „заслепена“ чрез силно радиоелектронно противодействие с неизползвана 
до този момент апаратура за радиоелектронна борба, която изважда от строя дори двете руски 
РЛС, обслужвани от руски специалисти, след което изтребителите-бомбардировачи F-16, не-
обезпокоявани от нищо, унищожават атакувания обект.

Твърде съществен елемент от борбата за постигане на информационно превъзходство 
са операциите, провеждани в кибернетичното пространство, които имат за цел извличане на 
информация, дезорганизиране дейността на противника и провеждане на ударни операции 
срещу компютърните му системи. Днес борбата в киберпространството вече е непрекъсната 
и твърде ожесточена и за нея няма мирно и военно време. Звена за провеждане на киберо-
перации имат десетки страни, а САЩ още през 2009 г. формират Кибернетично командване 
(USCYBERCOM), директно подчинено на Стратегическото командване, което само по себе си 
говори за неговата роля и значение. Всички те действат в информационно-кибернетичния те-
атър на военните действия (ТВД), който, като електромагнитна среда, обхваща компютърните 
мрежи, планетарния интернет, телекомуникациите, т.е. всички средства и системи, с които се 
добива, разпространява, обработва и използва всякакъв вид информация. Тази среда предос-
тавя идеална възможност за провеждане на настъпателни и отбранителни операции преди и 
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по време на бойни действия от всякакъв мащаб. Тази възможност изрично се подчертава в 
приетата през 2013 г. в САЩ „Стратегия за електромагнитния спектър“, според която от дей-
ността на информационно-кибернетичния ТВД пряко зависи ефективността на въоръжените 
сили – ненапразно се твърди, че резултатът от настъпателните операции в него може да бъде 
сравним с този от оръжията за масово поразяване.

 Високоточни оръжия. Нарастващото използване на високоточните оръжия (ВТО), 
като например крилати ракети с различно базиране и управляеми авиобомби за унищожаване 
на системата за ПВО в началния етап на операцията, а след това и на военната и администра-
тивна инфраструктура, е друго. За ролята и значението на високоточните оръжия може да се 
съди от използването им – през 1991 г. срещу Ирак те са 8%, а през 2003 г. вече заемат почти 
70% от всички използвани боеприпаси. През 1991 г. за  унищожаване на една цел са израз-
ходвани средно по 57 класически боеприпаса, а през 2003 г. това количество намалява до 1,5 
високоточни. Именно поради това потенциалът от ВТО непрекъснато нараства – според прог- 
нозите през 2018 г. са произведени около 200 000 крилати ракети с различно предназначение. 
Вече съвсем обосновано се предполага, че началото на всяка война между силни противници 
ще започне с двубой, но не между влитащи самолети и средства за ПВО, а ракетен двубой 
между ракети и управляеми авиобомби, от една страна, и зенитно-ракетни комплекси за ПРО 
и изтребителна авиация, от друга. Това е така, защото бомбардировъчната авиация използва 
оръжията си извън зоната за ПВО и поради това съвременните зенитно-ракетни комплекси 
задължително трябва да имат възможност за използване и като противоракетно средство. Ра-
кетният двубой е определящ, защото той ще реши въпроса за завоюване на господство във 
въздушно-космическото пространство и от изхода му ще зависи по-нататъшния ход на войната. 
Със създаването на хиперзвукови летателни апарати-носители и хиперзвукови крилати ракети 
той ще стане още по-сложен и скоротечен, а съчетаното им използване с лазерни, електромаг-
нитни и микровълнови оръжия ще наложи задължително автоматизиране на процеса.

Само за едно десетилетие безпилотните летателни апарати (БЛА) са станали неотменим 
елемент от бойния ред на войските, който се използва не само за разузнаване, но и за извърш-
ване на ударни операции. Днес десетки страни произвеждат и използват БЛА за разузнаване, 
но засега само САЩ разполагат с ударни. Въоръжените сили на САЩ използват БЛА от над 60 
летища, разположени в десетки страни, чрез които постоянно контролират интересуващите ги 
райони от планетата и провеждат ударни операции от тях. БЛА активно се разработват и все 
по-често се използват от Китай, Русия, Франция. Усилено се отработват и методите за борба с 
тях, тъй като те са сложна за поразяване цел, с малка отражателна повърхност, слабо топлин-
но излъчване и конструирани по технология „Стелт“. Активизира се и създаването на роботи-
зирани системи оръжия. БЛА са само един пример. Този процес продължава с все по-голям 
размах и вече се проектират роботизиран безпилотен изтребител, безпилотен бомбардиро-
вач, експериментира се с безекипажна бронирана бойна машина и роботизирана многоцелева 
миниподводница, а в Русия се подготвят изпитания и на мобилен роботизиран комплекс за 
охрана и отбрана на стационарните позиционни райони на стратегическите ракетни компле-
кси. За САЩ роботизацията на въоръжението на основата на изкуствен интелект е решаващо 
направление за постигане на технологично превъзходство във военната област, известно като 
„третата стратегия“ (първите две според Пентагона са ядреното и високоточното оръжие). Тя 
предполага създаване на бойни роботи с различно предназначение, включително и екзотични 
мини и микро-БЛА, подобни на демонстрирания наскоро 30-сантиметров Perdix, стотици от кои-
то ще се използват едновременно за провеждане на дезориентиращи, разузнавателни и удар-
ни операции. С роботизирани ударни БЛА вече са убити стотици хора, което е предвестник на 
възможността за масово използване на роботи за убиване и което очертава едно нерадостно 
бъдеще на човечеството.
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Разширява се използването на космическото пространство за осигуряване бойните 
действия на войските. Докато в „Пустинна буря“ е използвана орбитална групировка от 35 апа-
рата, то при „Свобода за Ирак“ през 2003 г. те вече са 90, от които 80% са на САЩ. Усилено се 
работи и по създаване на ударни средства за противокосмическа отбрана и то не от днес – още 
през 80-те години такива са разработените в САЩ комплекс ASAT (antisatellite) и в СССР – ком-
плекс УС (убиец на спътници).

Анализът на бойните възможности на посочените системи оръжия показва, че използ-
ването им във война от шесто поколение не би било ефективно без интегриране на всички 
видове въоръжени сили, разузнавателно-информационни и огневи средства в една автомати-
зирана информационно-ударна система, което означава водене на бойни действия в единно 
информационно бойно поле. Както е казал Аристотел: „Цялото е по-голямо от сумата на от-
делните му части“. Това значи, че обединяването на управлението на войските и на оръжията 
в една интегрирана система увеличава бойната мощ на въоръжените сили. Затова развитите 
във военно отношение страни вече преструктурират въоръжените си сили така, че да използ-
ват войските, оръжията и административно-промишлената структура в единно информационно 
пространство. В съответствие с това изискване се разработват новите образци бойна техника и 
въоръжение. Следователно войната от шесто поколение ще бъде широкомащабна, маневрена, 
интензивна и високотехнологична. Ще се води едновременно на земята, на вода, във въздуш-
но-космическото и информационно-кибернетичното пространство. Тя може да бъде конвенцио-
нална само при условие, че се ликвидира класическото ЯО, но ако това не стане, вероятността 
за започване на война от шесто поколение в световен мащаб, е почти нулева.

Поради това подготвителният период, който вече се осъществява, ще е продължителен и 
все по-ясно ще се очертава съществуващото неопределено състояние между мир и война. Ос-
новната цел на този период, наред с изграждане на въоръжени сили за действие в интегрирано 
информационно бойно поле, е заемане на изгодни стратегически райони и на райони, богати 
на минерални и енергийни ресурси.6

Заключение
Преминаване на „ядрения праг“. След 1945 г. светът не познава случай на използване 

на ядрено оръжие в реални бойни действия. Опитът от Хирошима, Нагасаки, Невада и Тоцкия 
полигон в СССР, където през 1954 г. се отработва пробив на противниковата отбрана с помо-
щта на ядрено оръжие, както и този от аварията в АЕЦ Чернобил, доказва, че ограниченото 
използване на ядрено оръжие е напълно възможно. Един от аргументите на противниците на 
теорията за „ядрената зима“ е, че след 1945 г. в света са осъществени 2056 ядрени изпитания, 
което е съпоставимо с ефекта от продължителен ядрен конфликт. Развитието на стратегия-
та за принуждаване на противника, заставя ядрените държави да търсят отговор на въпроса, 
може ли ядреното оръжие да се използва като пълноценно бойно средство. В момента същест-
вуват няколко теоретични изследвания по проблема: британските разработки от 40-те години 
на ХХ век относно възможността за използване на ядрено оръжие за възпиране на сухопътна 
атака на превъзхождащ противник; американските концепции за „избирателни ядрени удари“ 
от края на 50-те; теорията за ограничената ядрена война с използване на ракети със среден и 
малък обсег от 70-те; теориите за използването на свръхмалки ядрени оръжия за поразяване 
на труднодостъпни цели от 90-те години на миналото столетие.7

Споровете за това, кое оръжие е по-ефективно – ядреното или химическото, засега са 
лишени от основания: използването на второто може да се оцени на практика, докато оценките 
за използването на първото се базират само на опита от Хирошима и Нагасаки и на теоретич-
ните модели. Само този вариант ще позволи на стратезите да създадат теория за военното 
използване на ядреното оръжие. Много е вероятно великите държави да използват за целта 
някой периферен регион, в който ограниченото използване на ядрено оръжие няма да има гло-
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бални последици. Това би позволило да се прецени въздействието на ядреното оръжие като 
бойно средство и последиците от използването му, както и да се очертаят възможностите за 
практическото му прилагане.

„Разработване“ на концепция за водене на война в отсъствието на непрекъснат 
фронт. Чисто теоретично тук може да има няколко варианта. Първият е свързан с появата 
на нови технически средства, позволяващи поддържането на действията на големи армии в 
„другото полукълбо на планетата“. Вторият вариант е замяната на „непрекъснатия фронт“ с 
въздушни сблъсъци (в комбинация със системи за ПВО) и воденето на сражения на ограничени 
театри на военни действия (именно този сценарий е описан от Оруел в книгата му „1984-та“). 
Третият е свързан с разработването на нова стратегия, комбинираща действията на големи 
военни контингенти и ограниченото използване на ядрено оръжие. Във всеки от тези варианти 
войните за пълно унищожаване на противника вероятно ще бъдат заменени от войни, целящи 
неговото изтощаване или „задушаване“, което пък означава, че е възможно да се промени и 
начинът на възприемане на самата война.

Възможно ли е в бъдеще да се води тотална война без наличието на „непрекъснат 
фронт“? Историята доказва, че е възможно. Италианските войни (1494 – 1559) и Трийсетго-
дишната война (1618 – 1648) се водят без непрекъснат фронт. Самите велики държави не 
са арена на военни действия, а се стремят максимално да се изтощят взаимно. Възможно е 
подобен тип войни да се водят под формата на изтощителни въздушни сражения, съчетани с 
използването на пехотни части на ограничени театри на военни действия. Това обаче е въпрос 
на по-далечното бъдеще. В по-близка перспектива войните вероятно ще напомнят повече на 
ограничени конфликти.

Войната не е само това, което е в реалността, но и онова, което мислим за нея. Наполеон 
Бонапарт обичал да казва, че „големите батальони винаги са прави“. Само половин век преди 
това обаче Луи дьо Ришельо твърди, че „голямата армия е кошмар за пълководеца“. Всъщност 
и двамата са били прави, просто защото са споделяли различни разбирания за войната. Днес 
тоталната война не изглежда особено реалистична, тъй като великите държави не разполагат 
със средства за водене на такава. Напълно реалистични обаче са големите регионални войни, 
в които ще се сблъскват армии на великите държави. А ключовият въпрос през следващите 
десетилетия е дали те ще адаптират някаква част от ядрените оръжия за осъществяването на 
подобен тип военни действия.
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Динамично променящата се среда и „новите предизвикателства“ пред националната и меж-
дународната сигурност са сред най-дискутираните теми на всеки един научен форум в сек-

тор „Сигурност“ от началото на XXI век до сега. Всъщност, що се отнася до ядрените, химически 
и биологични заплахи, пред които е изправено човечеството, няма абсолютно нищо „ново“.

Фактите красноречиво развенчават мита, че Студената война е приключила и оръжията 
за масово унищожение (ОМУ) са останали в историята.

„Големите“ ядрени сили полагат всички усилия за недопускане разработване и опити с 
ядрено оръжие от други държави (Иран, Северна Корея), но в същото време поддържат собст-
вените си средства в оперативна готовност и непрекъснато модернизират арсеналите си. По-
редното потвърждение на това са трите успешни опита в Индия през 2018 г. (последния – в 
средата на декември) с балистичната ракета Agni-V, способна да носи 1.5 t ядрена бойна глава 
и с обхват от 5000 km1.

Същевременно светът отново става свидетел на използване на химическо оръжие – на 
07 април 2018 г. в гр. Дума – Сирия (загиват 73 души, а още 500 са поразени) и на 22 декември 
– при въздушни удари на индонезийските военно – въздушни сили по обекти в Западна Папуа2.

В допълнение на това следва да се отчете и продължаващата тенденция на използва-
не на токсични индустриални материали (ТИМ) за терористични цели. Последният случай е 
през януари 2019 г. в Япония, където редица компании получават от членове на сектата Aum 
Shinrikyo пликове с бяло прахообразно вещество (по-късно идентифицирано като цианид). 

Актуалността на разглежданите заплахи се потвърждава и от действията на някои от 
водещите в икономическо и военно отношение страни:

 Великобритания извършва пълна оценка на способностите за реагиране при ядрени, 
химически, радиологични и биологични събития, независимо от произхода им (инциденти или 
терористични актове)3;

 САЩ подменят съществуващата система за биодетекция Bio Watch с нова, по-бърза 
и по-надеждна Bio Detection 21, като до 2025 г. планират да разположат не по-малко от 9000 
устройства на територията на страната;

ПЕРСПЕ ИВИ А РА ВИ ИЕ НА СРЕ А А А СИ РН С  
И НЕ И С   И РА АНЕ НА СП С Н С И  

В ЛАС А НА РЕНА А, И И ЕС А  
И И Л И НА А И А 

Резюме: В доклада се обосновава необходимостта от изграждане на способности 
в областта на ядрената, химическа и биологична зашита и по-специално – биологичната 
детекция. Разкрити са основните направления за това, техните предимства и слаби 
страни.

Ключови думи: биологична, дистанционна, детекция, детектори.
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 Нидерландия оборудва със симулатор националния си център за обучение по ядрена, 
химическа, радиологична и биологическа защита (ЯХБЗ) и т.н.

Обобщавайки казаното може да се направи извод, че по отношение на ядрените, хи-
мически и биологични заплахи средата за сигурност не търпи промяна. Предизвикателствата 
остават същите – използването на ОМУ, извършване на терористични актове с ТИМ, възник-
ване (предизвикване) на аварии в обекти работещи с или съхраняващи ТИМ и инцидентни с 
транспортни средства, превозващи такива.

Изграждането на способности в областта на ЯХБЗ следва да се разглежда по нива на 
способности – базови, повишени и специализирани4. Докато първите две засягат основно фи-
зическата защита на личния състав и възможността за изпълнение на задачите в условията 
на ядрена, химическа и биологична обстановка, специализираните способности, на които са 
носители формированията за ЯХБЗ са определящи за изпълнение на комплекса от специални 
мероприятия по защитата. В действителност там е и най-големия дефицит. 

В основата на ефективната ЯХБЗ е своевременно установяване възникването на ЯХБ 
събитие, откриването и идентифицирането на опасностите. Парадоксален е факта, че години 
наред се декларират, подготвят, сертифицират и поддържат в готовност към силите за отговор 
на НАТО формирования за ЯХБ разузнаване от Българската армия, които всъщност не прите-
жават пълния спектър от способности за детекция, идентификация и мониторинг.

Това води и до невъзможност за изпълнение на една от основните цели на формиращи-
те се на тяхна база формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията при 
аварии в АЕЦ и обекти от промишлеността, а именно формиране, подготовка и поддържане в 
готовност на сили и средства от Българската армия и система за командване и управление, за 
участие в действията за оказване на помощ на населението при бедствия5.

По отношение на радиологичната и химическа детекция в по-голяма или по-малка степен 
се покриват съществуващите изисквания, но не така стои въпроса с откриването на биологично 
заразяване. 

По своите характеристики и поразяващи способности биологичното оръжие не отстъпва 
на химическото, като детекцията е изправена пред още по-големи предизвикателства. Това се 
дължи на съществуването на естествена биологична активност в природата, невъзможността 
биологичните агенти да бъдат открити органолептично (отсъствието на цвят, мирис и вкус) и 
наличието на инкубационен период.

Към настоящия момент установяване използването на биологично оръжие и откриването 
на заразяването се осъществяват единствено по външни признаци:

 слаб, несвойствен за обикновените боеприпаси звук при взривяване на бомбите, сна-
рядите, касетните елементи;

 наличие на капки течност или прахообразни вещества върху почвата и растителнос-
тта в местата на взривяване на боеприпасите, както и на големи парчета и отделни части от 
тях;

 наличие на касетни елементи на боеприпасите, които при удар в земята не се взри-
вяват, а издават свистящ звук, като изхвърлят съдържащите се в тях рецептури с помощта на 
сгъстен въздух (газ);

 касетните елементи (бомбичките) при разтваряне на касетата (предната част на раке-
тата) във въздуха не падат отвесно, а планират под известен ъгъл спрямо земната повърхност;

 появяване на следа зад противников самолет, която постепенно се разсейва и се сни-
жава към земята във вид на дребни капки;

 хвърляне на контейнери и различни предмети от самолет и наличие в местата на 
тяхното падане на насекоми, кърлежи и гризачи;

 струпване на необичайно за дадена местност насекоми, кърлежи и гризачи;
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 заболяване и масово измиране на животните.
Във всички случаи при взривяване на боеприпаси с характерен звук или при подозрение 

за заразяване на местността с приборите за химическо разузнаване най-напред се определя 
наличието на отровни вещества и ако няма такива, се допуска, че са използвани бактериални 
средства.

Необходимостта от използване на биологични детектори  произтича от токсичните харак-
теристики на бактериалните средства (Таблица 1)6 и схващанията за използване на биологич-
ното оръжие. 

Таблица 1
Токсични характеристики на  биологичните  средства

Заболяване Способ на
разпространение

Инкубационен
период (денонощия)

Загуба на
боеспособност

(денонощия)

Смъртност
без лечение

(%)

Чума Заразена вода, въздух, 
храна, предмети, бълхи

От часове до
няколко денонощия 7 – 14 100

Туларемия 3 – 4 40 – 60 до 30

Бруцелоза Аерозол, заразена 
вода,храна,
предмети

3 – 21 – до 15

САП 1 – 5 20 – 30 90 – 100
Мелиодоза

Аерозол, заразена 
вода, гризачи, 

предмети

1 – 5 4 – 20 95 – 100
Холера 3 5 – 30 50 – 90
Коремен тиф 7 – 15 до 30 10 – 80
Ботулизъм 0,5 – 1,5 40 – 180 60 – 70

Едра шарка Аерозол, заразена вода 
и предмети 10 – 15 12 – 24 до 50

Пситакоза Аерозол, заразяване на 
предмети 8 – 15 – до 40

Петнист тиф
Аерозол,

разпръскване на 
заразени въшки

10 – 14 60 – 90 40 – 70

Ку-треска Аерозол, разпръскване 
на заразени кърлежи 12 – 18 8 – 23 1 – 4

От таблицата е видно, че основният способ за разпространение на биологичните агенти е 
аерозолния. Това се обяснява с възможността да бъдат заразени скрито и бързо големи площи 
и намиращите се на тях личен състав, техника и  имущества.

Откриване наличието на биологично заразяване е насочено именно към детекцията на 
биологичните рецептури разпръснати в приземния слой въздух.

Изграждането на способности за биологична детекция може да се осъществи в няколко 
основни направления:

 установяване използването на биологично оръжие;
 вземане на проби за биологична детекция;
 полева детекция и идентификация на биологично заразяване;
 дистанционна биологична детекция.
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Установяването на използването на биологично оръжие е възможно с използването на 
т.н. аерозолни детектори. Те са предназначени за проследяване на фоновите нива н а 
пренасяните по въздуха биологични и небиологични материали и подаване на 
аларма или активираща команда към друго оборудване в случай на бързото им 
повишаване. Такъв тип детектори са разработени и намират приложение във 
въоръжените сили и системата за национална сигурност на САЩ (фигура 1)7. По 
същество представляват броячи на аерозолни частици (бактерии, вируси и токси-
ни, използвани под формата на аерозол) и работят на принципа на ултравиоле-
товата флуоресценция.

Основното предимство на този тип детектори е ниската им цена, малки-
те размери, липсата на консумативи и възможността за безжична комуникация 
(Wireless, Bluetooth). Основният недостатък е невъзможността да бъдат използ-
вани за идентификация на открития биологичен материал.

Следващото направление за изграждане на способности за биологична 
детекция е по отношение вземането на проби от въздуха за послед-

ващ лабораторен анализ. За тази цел се използват леки, преноси-
ми, устойчиви на влиянията на средата устройства, работещи в автономен режим, 
с възможност за непрекъснат мониторинг от порядъка на няколко часа (фигура 2) 8.

Третото направление за изграждане на способности е полевата детекция и 
идентификация на биологично заразяване. Тя се осъществява с точкови преноси-

ми (фигури 3 и 4) или монтируеми (фигура 5) биологични детектори, 
използващи различни методи 
за детекция и идентифика-
ция (пламна спектрометрия, 
полимеразна верижна реак-
ция, ELISA и др.) 9,10. 

Преносимите биологич-
ни детектори са чувствителни, 
с относително ниско ниво на 
лъжливи индикации, изслед-
ват едновременно за няколко 
биологични агента и предоста-
вят резултати в рамките на 20 

– 30 минути.
Монтируемите биодетектори се използват за напълно 

автоматизиран мониторинг в реално време 
(за AP4C-VB времето за отговор е 2 s за токсич-
ните газове и 10 – 15 s за биологичните аг-
енти) на концентрацията на токсични газове 
и биологични агенти и подаване на аларма 
при повишаване на стойностите. Могат да бъдат свързани към централна-
та контролна система на превозните средства и адаптирани към използ-

вания от потребителя софтуер.
Основният недостатък както на преносимите, така и на 

монтируемите точкови биодетектори произтича от принципа на 
който е основана работата им – откриват наличието (отсъствие-

то) на търсените вещества единствено в точката на измерване. Това на-
лага работа в условия на възможно заразяване и необходимост от мно-

Фиг. 1. Аерозолен 
биологичен детектор 

TakBioTM

Фиг. 2. Преносимо 
устройство за вземане на 

проби Coriolis®RECON

Фиг. 4. Преносим 
биологичен 

детектор pBDi

Фиг. 3. Преносима биологична 
система RazorTMEX
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гократни измервания за определяне границите на заразените зони.
Именно този факт е в основата на многогодишните търсения на 

специалистите в областта на ЯХБЗ за детекция от разстояние (т.нар. 
Stand-off detection), което се явява последното направление за из-
граждане на способности за биологична детекция.

В областта на химическата детекция вече широко намират при-
ложение  както пасивни, така и активни Stand-off детектори. Що се 

касае до дистанционната био-
логична детекция, единствена-
та възможност към настоящия 
момент е използването на актив-
ни Stand-off системи (фигура 6) 11. 

Те притежават достатъчно 
висока чувствителност и ефекти-
вен обхват за детекция, идентификация и количествено 
определяне на бойни отровни вещества, ТИХ и биологич-
ни агенти от безопасно разстояние и на практика се явя-
ват универсален инструмент за химическа и биологична 
детекция, приложим с известни ограничения в процесите 
на разузнаване, изследване, мониторинг и наблюдение. 
Недостатъкът на активните системи е изключително ви-
соката им цена.

Обобщавайки казаното може да се направи извод, 
че всяко от разгледаните направления притежава както 
предимства, така и някои съществени недостатъци. На 
практика не съществува средство способно да реши аб-
солютно всички задачи свързани и откриването и иден-
тификацията на биологични агенти. Това налага прециз-

но определяне на количеството и вида на необходимите средства, тяхното място и ролята им 
за реализиране на компонента  детекция, идентификация и мониторинг и свързаните с него 
задачи. 

1 CBRN World February, 2019.
2 CBRN World April, 2018.
3 CBRN World February, 2018.
4 Доктрина за ЯХБЗ, София, 2013.
5 Георгиев, Г. Перспективи за използване на формирования от Българската армия за овладяване и /или прео-

доляване на последствията от бедствия, Годишник на Военна академия „Г.С.Раковски“, Факултет „Командно - щабен“, 
2/2014, с.82. ISSN 1312-2991.

6 Справочник на офицера от Химическите войски. София: Военно издателство, 1992.
7 https://www.resrhintl.com/Tac.Bio.html
8 https://www.bertin-instruments.com/product/air-sampler/coriolis-recon-air
9 https://www.biofi redefense.com/products/razorex
10 https://www.proengin.com/wp-content/uploads/2015/fi che-AP4CVB-En.pdf
11 https://www.sec-technologies.com/falcon-4g

Фиг. 5. Система 
за химически 
и биологичен 
мониторинг 

AP4C-VB

Фиг. 6. Активен Stand – off детектор 
Falkon 4G



Оперативното изкуство е концептуалната рамка, на която се основава планирането и про-
веждането на операциите. То включва концепцията за дизайн на операцията и нейното 

управление. Оперативното изкуство се стреми да изясни ситуацията, да оцени възможностите 
и рисковете, да насърчи действия, които непрекъснато да печелят предимство, и да предоста-
вят логически решения на сложни проблеми. То позволява да се извърши детайлно планиране 
и личният състав от планиращия щаб да разработи практически заповеди (планове). Оператив-
ното изкуство интегрира крайното състояние, начини и средства; определя кои войски и сили 
да извършват какви действия във времето и пространството, за да създадат желани ефекти и 
да постигат набелязаните цели. Това включва прехода и прекратяването на ролята на НАТО 
за управление на кризи.

Оперативното изкуство изисква широка визия, способност за предвиждане и умения за 
планиране, подготовка, изпълнение и оценка. Командирът носи отговорност за планирането и 
провеждането на операцията. За да осигури ефективно ръководство, командирът трябва да 
може да се отдалечи от детайлното планиране, за да очертае по-широкия контекст, да опреде-
ли цели и приоритети, да идентифицира възможности и рискове и да формулира оперативни 
идеи, които максимизират ефективността и гъвкавостта на силите.

Стратегическата концепция на НАТО и управлението на кризи
Основните задачи, заложени в Стратегическата концепция на НАТО, приета на срещата 

на върха на НАТО в Лисабон на 19 ноември 2010 г., са колективната отбрана, управлението на 
кризи и кооперативната сигурност.

НАТО разполага с огромен набор от политически и военни способности за управление на 
целия спектър от кризи – преди, по време и след конфликт. Алиансът се стреми и активно да из-
ползва подходящата комбинация от този политически и военен инструментариум, за да подпо-
мага управлението на развиващи се кризи, които потенциално могат да засегнат сигурността на 
страните членки, преди те да ескалират в конфликти. Когато предотвратяването на конфликти 
се окаже неуспешно, НАТО ще бъде подготвен и способен да използва военни действия. За 
тази цел са разработени ясни процедури за консултации, мерки за управление на кризи, военни 
способности и подготовка за гражданско-аварийно планиране.

Все по-важна част от ефективността на задачите на НАТО при управление на кризи е тех-
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ният отделен принос към усилията чрез по-широката международна общност за запазване или 
възстановяване на мира и предотвратяване на конфликти. В този контекст НАТО е предложил 
да подкрепи всеки отделен случай в съответствие със своите процедури, мироопазващи и дру-
ги операции под ръководството на Съвета за сигурност на Организацията на обединение нации 
(ООН) или отговорността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), 
включително и чрез предоставяне на ресурси и експертизи на Алианса. Още повече, че поуките 
от практиката от операциите проведени от НАТО, в частност Афганистан, Западните Балкани и 
Либия ясно показват, че всеобхватният политически, граждански и военен подход е необходим 
за ефективното управление при кризи.

След срещата на върха във Вашингтон през 1999 г. се счита, че инструментите на НАТО 
за управление на кризи вече не са добре адаптирани към рисковете и предизвикателствата, 
пред които е изправен Съюзът. Съответно, през август 2001 г., Северноатлантическият съвет 
(САС) одобрява политически насоки с цел разработване на единна, напълно интегрирана Сис-
тема за управление при кризи на НАТО (NATO Crisis Response System, NCRS).

Разбира се, за да може да се отговори адекватно на всяка криза е нужно да има разрабо-
тен стандарт или набор от документи (доктрини, ръководства, процедури), които да подпомагат 
процеса при управление на кризи, както и взаимодействие с различните източници на мощ, 
международни правителствени и неправителствени организации и други актьори, намиращи се 
в театъра на операцията.

Процесът на управление при кризи в рамките на Алианса е изобразен схематично на 
(фигура 1). Може да се заключи, че процесът на управление на кризи на НАТО има роля за 
предвиждане на потенциални кризи и избягване на стратегическа изненада.

Архитектура на доктрините
Наръчник за управление при кризи (NATO Crisis Response System Manual)

Наръчникът представлява кратко изложение на компонентите на Системата за управле-
ние при кризи и описва в детайли процедурите за тяхното използване по време на криза.

Целта на Наръчника е да предостави сборник от компоненти на Системата за управление 
на кризи и да опише подробно процедурите за тяхното използване в условията на криза. Той 
служи и като основа за държавите, членки на Алианса да разработят паралелни национални 
системи за управление на кризи, както на стратегическо, така и на оперативното ниво.

В обхвата на Системата за управление при кризи архитектурата на процеса на планиране 
на операции очертава основната структура и подробните процедури, необходими на Военния 
комитет и SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), за да улеснят навременното и ефек-
тивно разработване на оперативните планове. Върховното главно командване на Обединени-
те въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE), като най-високо стояща структура, отговаря 
за изработването и поддържането на Наръчника. Органът, който има за задача да обнародва 
Наръчника е Комитетът по операциите и ученията (Council Operations and Exercise Committee, 
COEC) към САС. Комитетът се занимава с разработването и подобряването на процедурите за 
управление на кризи в Алианса.

Процес на планиране на операции в НАТО (MC 0133/4 NATO Operations Planning)
Този документ предоставя всеобхватни политико-военни насоки за процеса на планира-

не при инициирането, разработването, одобряването, утвърждаването, изпълнението, прегле-
да, преразглеждането и отмяната на всички категории Оперативни планове. Тези документи 
предоставят стандартизирани указания за разработване на документи по планиране към под-
чинените, включително доктрини на НАТО, които съставляващи връзката между процеса на 
планиране на операции и Процеса при управление на кризи. В него се описва делът на военния 
принос към NCRP (NATO Crisis Response Process) и неговото прилагане. Документът по Пла-
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Фиг. 1. Фази на Системата за управление при кризи на НАТО

нирането на операциите (MC 0133) се одобрява от Военния комитет, утвърждава се от САС.

Съвместна съюзна публикация AJP-01 (AJP-01 Allied Joint Doctrine)
Документът е водещата доктрина на НАТО за съвместни операции. Тя обяснява страте-

гическия контекст за такива операции и се фокусира върху философията и основите на съв-
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местните операции. Основната му цел е да осигури доктрина за планирането, изпълнението и 
поддръжката на съвместните операции провеждани от Алианса. С него се осигурява на коман-
дирите и техните щабове обща рамка за разбиране на подхода към операциите, провеждани от 
Алианса. Тази Доктрина им предоставя и принципите и общите насоки за планиране и провеж-
дане на кампании и операции.

Въпреки че AJP-01 е предназначена предимно за използване от силите на НАТО, доктри-
ната е еднакво приложима за операции, провеждани от коалиция между държави, членки на 
НАТО и други държави, които са партньори, но не са членки на НАТО. Също така може да се 
използва, с известно адаптиране, договорено от участващите държави, за операции ръководе-
ни от ЕС, използващи активи и способности на НАТО. Доктрината се разработва по силата на 
делегираните правомощия на Съвместния съвет за стандартизация на Военния комитет и се 
утвърждава от Военния комитет на НАТО.

Съвместна съюзна публикация за провеждане на операции AJP-3  
(AJP-3 Allied Joint Doctrine for the Conduct Of Operations)

Това е Доктрина за провеждане на операциите е основната доктрина на НАТО за провеж-
дане на съвместни операции, касаеща периода от подготовката до приключването на операци-
ята. Тя се основава на принципите, описани от Съюзната доктрина AJP-01 и е тясно свързана 
със Съвместната доктрина за планиране на операциите (AJP-5). Доктрината е предназначена 
за използване предимно от командирите и щабове на оперативно ниво, но може да се използва 
на всяко ниво като документ за справка. В нея се описват основните оперативни аспекти на съв-
местните операции и се дават насоки за провеждането на съвместни операции на оперативно 
ниво. Тези операции са сложни и съдържат много различни задачи, които могат да обхванат 
голям аспект от военни операции – от бойни до такива за оказване на хуманитарна помощ.

Съвместна съюзна публикация за планиране на операции AJP-5  
(AJP-5 Allied Joint Doctrine for the Planning Of Operations)

Доктрината за планиране на операции е основната доктрина за планиране на съвместни 
операции на НАТО и има отношение към Съюзната съвместна доктрина AJP-01. Представя 
всеобхватна рамка на основните принципи на планиране, съображения и процеси, които трябва 
да бъдат следвани при планирането на операциите. Описва как дейностите и процесите при 
планиране са интегрирани и координирани при процеса на вземане на решения и изготвяне-
то на планове, заповеди и директиви за всички видове операции. Доктрината е фокусирана 
основно върху оперативното ниво, въпреки че може да бъде полезна и за стратегическото и 
тактическото равнище.

Инструменти при планиране
Съюзното командване по операциите (СКО) прилага насоките на Военни комитет в струк-

турата на военното командване на НАТО чрез поредица от инструменти за планиране.
 Директива за всеобхватно планиране на операциите (Allied Command Operations 

Comprehensive Operations Planning Directive, COPD)
Всеобхватният подход възприет от НАТО е един от най-ефективните подходи за изпълне-

ние на процеси и прилагане на процедури в една система от системи, каквато се явяват съюзни-
те сили и тяхното взаимодействие с други източници на сила, изразява най-общо същността  на 
процеса на планиране на операциите/кампаниите в НАТО. Директивата описва процедурите и 
отговорностите, които ръководещите подготовката, одобрението, обнародването, разпростра-
нението, изпълнението, прегледа и администрирането на плана за операцията, необходимите 
документи за изпълнение на задачите, възложени на SACEUR и неговите подчинени команди-
ри. Тя разглежда всички аспекти на всеобхватното планиране на операциите на стратегическо 
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и оперативно ниво, но може и е възможно да бъде адаптирана и към компонентното ниво.
 Ръководства за функционално планиране (Functional Planning Guides, FPG). Ръковод-

ствата осигуряват специфични функционални насоки за щабовете, относно факторите за пла-
ниране, които да бъдат взети предвид при разработването на оперативния план. Тези ръко-
водства за планиране подпомагат планиращите да оптимизират възможностите, присъщи на 
съвместните сили.

 Допълнителни инструменти
Списъкът от допълнителни инструменти илюстрира по-важните налични документи за 

подпомагане по-бързото разработване на оперативни планове.
1. Продукти от Съгласуваното разузнаване на НАТО (NATO Agreed Intelligence):
– Съвместна оценка на заплахата (Joint Threat Assessment);
– Стратегическа разузнавателна оценка (NATO Strategic Intelligence Estimate);
– Разузнавателна оценка за въоръжените сили (Armed Forces Intelligence Assessment).
2. Бази данни от разузнаването на НАТО (NATO Intelligence Databases).
3. Система за ранно предупреждение на НАТО (NATO Intelligence Warninig System).
4. Правила на поведение на НАТО (NATO Rules of Engagement).
5. Споразумения при управление на кризи при планиране гражданските дейности в отго-

вор на криза (Civil Emergency Planning Crisis Management Arrangements).
6. Политико-военна рамка за операциите, ръководени от НАТО, които са по партньорска-

та програма ПзМ (Political-Military Framework for NATO-led PfP Operations).
7. Процедури за приемане на войски, предоставени за участие в операции, ръководе-

ни от НАТО от държави, които не са членки на НАТО (Procedures for the Acceptance of Troop 
Contributions to NATO-Led Operations from Non-NATO Nations).

Заключение
Познаването на основните документи, инструментите при планиране и на допълнител-

ните инструменти дава добра представа на планиращите органи за връзката между Система-
та за управление на кризи (NCRS) и Процеса на планиране на операции на оперативно ниво 
(NATO’s Operations Planning). Изграждането на ефективна организация в планиращия щаб с 
ясни процедури в процеса на планирането са от съществено значение за надеждната, устойчи-
ва и ефективна работа на щаба. Това включва взаимовръзките между офицерите за свръзка и 
взаимодействие, функционалните експерти, невоенните участници и други.

Ако бъде цитиран Клаузевиц: „Знанието трябва да бъде трансформирано в умения“, това 
недвусмислено показва, че и най-добре изучените нормативни документи, ако не бъдат адек-
ватно приложени, си остават само и единствено прочетена книга.
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Радиационната обстановка на Земята
Радиацията е съпътствала Земята от началото на нейното съществуване. В един момент 

нивото  е позволило зараждане на живот и до днешни дни тя е част от околната среда. Чове-
кът се е приспособил към радиацията и живее без да има последици за него.

Животът на Земята е възникнал и съществува в условията на естествена за природата 
йонизираща радиация. Слънчевата светлина и топлина се получават в резултат на ядрени 
реакции в Слънцето. Ядрени реакции протичат и в Галактическото пространство. Естествен 
(природен) източник на йонизиращо лъчение са космичното лъчение и естествено разпределе-
ните радионуклиди в околната среда, в храните и в организма на човека.

Галактическото космично лъчение, което достига до Земята, има постоянна интензив-
ност, а като въздействието е изотропно (еднакво по всички направления към Земята). Състои 
се от протони (атомни ядра на водорода – 90%), алфа-частици (атомни ядра на хелия – 10%) 
и около 1% фотони, неутрони, електрони и атомни ядра на леки елементи (литий, берилий, въ-
глерод, кислород, азот), които възникват в глъбините на Вселената в резултат на изхвърляне и 
изпаряване на материя при звездни взривове и образуване на нови звезди.

Атмосферата, която обгръща Земята се простира на височина около 1000 км и може да се 
оприличи на щит, който обгръща Земята и поглъща голяма част от космичното лъчение.

Земята има и втори естествен щит, който смекчава въздействието на космичното лъчение 
върху нейните обитатели – земното магнитно поле, което отклонява част от електрически заре-
дените частици, идващи от Космоса, като ги принуждава да заобикалят покрай нашата планета.

В земната кора (почви, скали, минерали) и околната жизнена среда (въздух, вода, флора, 
фауна) се съдържат най-различни естествени радионуклиди от космичен и земен произход. 
Естественият гама-фон над земната повърхност се създава главно от радионуклидите, които 
се съдържат в горния почвен слой. Поради екраниращия ефект на почвата гама-лъчението 
от естествените радионуклиди, намиращи се на по-голяма дълбочина от 30 cm, значително 
отслабва и не играе съществена роля при формирането на гама-фона.

Външното облъчване от естественото гама-лъчение от земната повърхност се дължи на 
35% от калий-40, 25% от на гама-излъчващите радионуклиди от семейството на уран-238 (глав-
но олово-214 и бисмут-214) и 40% – на гама-излъчващите радионуклиди от семейството на 
торий-232 (главно талий-208 и актиний-228). Изследванията в много страни по света показват, 
че естественият гама-фон, дължащ се на земното лъчение, се различава до 6 пъти за различ-
ните райони по света. 

ПРАВЛЕНИЕ НА РА ИА И ННИ  Е Л И ЕН РИС

Резюме: В доклада са разгледани теоретични въпроси, свързани със замърсяване на 
околната среда с радиоактивни нуклиди и управлението на екологичния риск. Предложени 
са методи за оценка на радиационния екологичен риск.

Ключови думи: риск, управление на риска, екологичен риск, радиоактивно замърсяване.
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Развитието на технологиите доведе до широко използване на ядрената енергия, която 
в определени ситуации може да стане заплаха за живота и здравето на хората и да замърси 
околната среда.

Радиоактивното замърсяване на биосферата е негативно въздействие върху човека и 
околната среда. Основните източници на радиация са: изпитванията на ядрено оръжие; ядрени 
взривове; изтичане на радиоактивни вещества при аварии в предприятия за производство на 
атомна електроенергия; съхранение и транспортиране на радиоактивни отпадъци; добив на 
радиоактивни руди; използване на радиоактивни материали за строителството и други.

Резултатите от проведените по света изследвания показват, че гама-фонът вътре в по-
мещенията на сгради е средно с 20% по-висок отколкото на открито. 

Външното облъчване от естествени радиоактивни източници в Европа се оценява при-
близително на 1 mSv/y. Около40 % от тази годишна ефективна доза се дължи на космичното 
лъчение, а останалите 60% – на гама-лъчението в сгради и на открито (облъчването в сгради 
е около 2 – 3 пъти по-голямо спрямо това на открито). Останалата част от средната годишна 
ефективна доза за населението в Европа се формира от радона. Вътрешното облъчване от ра-
дон в страни като Франция, Швеция и Финландия е от 4 до 7 пъти по-голямо спрямо външното 
облъчване, дължащо се на останалите естествени радиоактивни източници.

Средната за света годишна ефективна доза от външно облъчване на лица от населението, 
дължаща се на космичното лъчение (0,4 mSv/y) и земното лъчение (0,5 mSv/y), е равна сумарно 
на 0,9 mSv/y. При оценка на вътрешното облъчване от космогенни радионуклиди се отчита радиа-
ционното въздействие, дължащо се на въглерод-14 и тритий (за въглерод-14 годишната ефектив-
на доза от вътрешно облъчване е около 0,001 mSv/y,) а за тритий е много по-малка.

Средната годишна ефективна доза, която получава населението на Земята при вътреш-
но облъчване от естествени земни радионуклиди (главно уран-238, радий-226, торий-232, ка-
лий-40), съдържащи се в човешкия организъм, е около 0,3 mSv/y.

Друг основен източник на естествено вътрешно облъчване е радионуклида калий-40, който по-
пада в човешкия организъм предимно с храната. Природният калий съдържа два стабилни изотопа: 
калий-39 (93,08%) и калий-41 (6,91%) и един нестабилен (радиоактивен) изотоп – калий-40 (0,01%) 
с период на полуразпадане 1,3 милиарда години. Живите организми, усвоявайки калий, не проме-
нят неговия нуклиден състав. Концентрацията на калий-40 в хранителните продукти варира от 20 до 
600 Bq/kg. (Бекерел) – в радиоактивен източник има един акт на спонтанен разпад за една секунда).

Най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята има естестве-
ният радиоактивен елемент радон (радон-222) с атомен номер 86 в Менделеевата таблица на 
химичните елементи. Средната годишна ефективна доза, която получава човек в резултат на 
вдишването на радон и неговите краткоживущи дъщерни продукти, съдържащи се в атмосфер-
ния въздух, се оценява на 1,2 mSv/y. (Sv - еквивалентна доза равна на 1J/kg)

Радонът (радон-222) е радиоактивен инертен (благороден) газ, който се образува при ал-
фа-разпадането на атомните ядра на радий-226, който е дъщерен продукт на уран-радиевото 
семейство с родоначалник уран-238. От своя страна при радиоактивното разпадане на газо-
образния радон-222 (3,8 дни период на полуразпадане) се образува верига от нови радиоак-
тивни продукти в твърдо агрегатно състояние, а именно полоний-218, полоний-214, бисмут-214 
и олово-214 (краткоживущи дъщерни продукти на радона с периоди на полуразпадане под 30 
минути). Тези дъщерни радионуклиди на радона прилепват към съществуващите микроско-
пични прахообразни частици във въздуха (аерозоли) и при вдишване попадат и се задържат в 
дихателната система на човешкия организъм.

Годишната ефективна доза от вътрешно облъчване на хора, дължаща се на радона 
(1,2 mSv/y) и на останалите радионуклиди от земен и космогенен произход (0,3 mSv/y), е равна 
сумарно на 1,5 mSv/y.
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Човечеството се е приспособило към естествените нива на радиация и се смята, че тези 
нива нямат влияние върху здравето на човек. През 50-те години на миналия век започва бу-
рното развитие на използването на ядрената енергия. Проведени са и все още се извършват 
многобройни ядрени опити с цел разработване и усъвършенстване на ядрените оръжия. Раз-
витието на тези технологии се използват за производство на електроенергия. Изградени са 
стотици атомни електроцентрали. Използването на ядрената енергия започва да представлява 
заплаха за живота на населението. Възможността за ядрена война повишава риска за живота 
на многобройни групи от хора, а според някои учени е възможно и унищожаването на земята. 

Висок е рискът за въздействие на радиоактивното замърсяване при аварии в атомни 
централи. Такива аварии могат да предизвикат промяна в екологичната обстановка на големи 
територии. Последиците до голяма степен са определени и се вземат мерки за преодоляването 
им, но все още не са изяснени дългосрочните и стохастичните въздействия от ниските нива на 
радиация.

Всичко това налага да се обърне специално внимание на радиационния екологичен риск 
и се използват познатите методи за неговата оценка и последващо управление.

Радиационната обстановка на Земята през последните десетилетия претърпява значи-
телни изменения. Ако към началото на втората световна война във всички страни е имало 
около 12 g радий, то в наши дни един ядрен реактор със средна мощност произвежда 10 t 
изкуствени радиоактивни вещества. След изгарянето на горивото в атомна електроцентрала 
(АЕЦ) остават стотици тонове ядрени отпадъци, за които е необходимо утилизация.

Радиоактивните вещества и източниците на йонизиращи лъчения се използват във всич-
ки отрасли на промишлеността, медицината и науката.

Всичко това променя естествената природна среда на планетата. При провеждане на яд-
рените изпитвания през последните десетилетия върху земята са се натрупвали радиоактивни 
нуклиди и в биосферата са изхвърлени над 13 t от тези продукти.

В резултат на техногенни аварии на дъното на океаните са останали подводници с ядре-
ни реактори и ядрени бойни глави. На 1 юли 2019 г. при авария в руска атомна дълбоководна 
станция  загиват 14 души, а апаратите и ядрените съоръжения остават на дъното. Практика 
е да се погребват в океаните контейнери с радиоактивни вещества от САЩ, Русия, Франция, 
Англия и др.

Мониторингът на екологическите последствия за околната среда след радиационни ава-
рии е показал висока радиочувствителност  на горите, миграцията на радионуклиди в горските 
екосистеми и въздействието на йонизиращите лъчения на горските биоценози.

Радиационен екологичен риск1

Радиоекологията е наука, изучаваща закономерностите при натрупването и миграцията 
на радиоактивни вещества в биосферата и екосистемите, като въздействат на техните биоце-
нози. В практически план радиоекологията използва принципите на ефективното радиационно 
и екологично безопасно поведение в живота на човека на територии, подложени на радиа-
ционно замърсяване. Радиоекологията е съвкупност от знания и действия, предназначени да 
защитят всички живи организми (биотата) от вредното действие на йонизиращите лъчения.

Радиационният екологичен риск е вероятността за повишаване на радиационния фон 
или повишаване на радиоактивното замърсяване в даден обект или местност в следствие на 
авария в атомна централа или други инциденти, свързани с разпространение на радиоактивни 
материали.

Оценка на радиационния екологичен риск се извършва в определена последователност:
1. Идентифицира опасността.
Идентификацията на опасността има за цел да се открият, разпознаят и опишат събития, 

които могат да подпомогнат или да попречат да се постигне безопасна и устойчива околна 
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среда. Идентифицирането на радиационната опасност включва събиране и преценка на данни 
за нивото на радиационния фон и прогнозиране на ефектите от тези въздействия върху еле-
ментите на околната среда и човека, предизвикани от радиоактивни нуклиди. 

Процесът се извършва по метода на индуктивното разсъждение и включва идентифици-
ране на причините и източниците на риска, събития, ситуации или обстоятелства. Обекти на 
радиационния екологичен риск, подлежащи на оценка на риска са въздухът, водата, почвата, 
храната, мястото за живеене и др.

2. Анализ на последствията и риска (проучване на зависимостта доза – отговор).
Целта на анализа е да се определи нивото на риска. Анализът включва подробно от-

читане на неопределеностите, източниците на риск, последствията, вероятността, събитията, 
сценариите, мерките за контрол и тяхната ефективност.

Анализът на радиационния екологичен риск включва разглеждане на източниците на йо-
низиращи лъчения, техните краткосрочни и дългосрочни последствия и вероятността, че тези 
последствия могат да настъпят. 

Анализът на въздействието от радиационния риск е процес на определяне на зависи-
мостта между получените еквивалентни дози и отклоненията в дадени аспекти на биологичните 
системи, които представляват отговор на въздействието на агента. Този анализ дава възмож-
ност да се определи остротата на въздействието и последствията.

Въздействието на радионуклидите могат да са: замърсяване и увреждане на околната 
среда, т.е. настъпва промяна на качествата  вследствие на промяна на нивото на йонизираща-
та радиация от естествен или антропогенен източник; заплахи за здравето на хората – ракови 
заболявания, генни мутации, невротоксичност, репродуктивна токсичност, хронични заболява-
ния, лъчева болест и други.

При анализа на въздействието е необходимо да се направи оценка между получената доза 
и установените последствия. Обикновено наличните данни са свързани с опитни постановки с 
животни, като се използват относително високи дози или се търсят епидемиологични данни от 
хора експонирани от високи концентрации на работното място или при аварийни случаи.

3. Оценка на степента на експозиция.
Оценката е установяване или изчисляване (количествено или качествено) на размера, 

честотата и експозицията, пътищата за контакт на организма с нуклидите и въздействие на 
йонизиращите лъчения. 

Пътищата на експозиция на населението имат разнообразен характер:
 експониране на хора на йонизиращи лъчения в близост до източниците на радиоак-

тивни лъчения;
 контакт с води за питейни и непитейни нужди, съдържаща радиоактивни елементи;
 пряк контакт със замърсени почви и инхалиране на радиоактивен прах;
 консумация на храни от животински и растителен произход, приети от замърсени води 

и почви;
 консумация на рибни продукти от замърсени води.

Степента на експозиция2 до голяма степен определя нивото на риска за здравето на чо-
век и промените в екологичната обстановка.

4. Оценка на риска.
Оценката на риска3 е процес на установяване на вероятността от получаване на неблаго-

приятни здравни и екологични последствия. Посредством него се изясняват задачите и осигу-
ряват препоръките за управление на екологичния радиационен риск.

Характеризирането на риска обединява комбинацията от данни за идентифицираната 
вредност, данните от оценката доза – отговор, зависимостта и информацията за експозицията, 
като получените резултати се представят с количествени и качествени показатели.
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Оценката на риска се извърши на базата на опита и компетентността на ръководителите или 
се използват методи като „Мозъчна атака“, „Делфи“, „Матрица на последствията/вероятностите“4 
 и други.

За да се определят мащабите на въздействие и необходимите мерки, могат да се при-
емат различни нива на риска, като за пример могат да бъдат използвани нивата: минимален 
риск, среден риск и висок риск. Всяко ниво на риск изисква изпълнението на предварително 
планирани дейности и осигуряване.

Оценката на риска може да се извърши по метода на трите фактора – последствия, екс-
позиция и вероятност (consequence, exposure, likelihood – CEL).

Количествената оценка на риска (R) се изчислява по формулата:

R = C x E x L,

където трите фактора за оценка на риска са:
– последствия (consequence – С) – нежеланите резултати от радиоактивното въз-

действие, вида на радиоактивните вещества и йонизиращото лъчение. За тяхното описание 
се използват следните числови оценки, които влизат като числови значения за изчисляване на 
риска:

1 = минимални въздействия, съизмерими с нивото на радиационния фон за определена 
местност;

2 = нива на радиация, която е под допустимите норми за населението или органите, оп-
ределени от националното законодателство;

3 = нива на радиоактивно замърсяване, което е над допустимите норми, с възможно слу-
чай на заболяване от лъчева болест или единични летални случай;

4 = високи дози, водещи до голям процент смъртност.
– експозиция (Exposure – Е) или продължителност на радиоактивното въздействие, т.е. 

колко пъти и какви дози са получили хората през месеца. За количествената оценка на този 
фактор се използват следните степени:

1 = еднократно облъчване с получени дози не превишаващи допустимите норми; 
2 = продължително престояване в райони и получени дози не превишаващи допустимите 

норми;
3 = еднократно или многократно облъчване за време от един месец и получени дози, 

които превишават допустимите норми.
– вероятност (Likelihood – L), която показва възможността за възникване на последствия 

за здравето на хората от йонизиращи лъчения. За количествената оценка на този фактор се 
използват следните степени:

1 = малка вероятност за видими последствия;
2 = възможно е да се случат симптоми на заболяване в по-дългосрочен план;
3 = много вероятно е да има значими последици за здравето или смъртни случаи.
При тези изчисления могат да се получат следните резултати за риск:
1 =  минимален риск –  трябва да се реши дали  рисковете са поносими и/или да се пред-

приемат мерки за минимизиране на възможността на заплаха за здравето на хората.
2 – 6  = среден риск – трябва да се предприемат мерки за защита и ограничаване на 

последствията, съгласно разработените планове и решенията на ръководителите. 
над 7 = висок риск – трябва да се вземат незабавни действия за да се ограничи въз-

действието на йонизиращата радиация и да се предприемат коригиращи действия.

Управление на радиационния екологичен риск
Оценката на радиационния екологичен риск се извършва, за да се определят дейностите 

по управление на риска. 
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Процес на управление на риска е систематично прилагане на политика, процедури и 
практики за управление на дейностите за обмен на информация, за консултиране, за уста-
новяване на обстоятелствата, както и дейностите по идентифициране, анализ, преценяване, 
въздействие, наблюдение и преглед на риска.

Оценяването на риска е непрекъсваем процес и се актуализира, когато стане достъпна 
важна информация и когато се изменят обстоятелствата в съответствие с нуждите на процеса.

Фиг. 1. Управление на риска

Основно средство за управление и намаляване на риска е създаването на законосъо-
бразна нормативна база и провеждане на политика по спазването  от страна на държавни, 
общински, юридически и физически лица със съответните права и задължения.

Средствата за намаляване на риска са основата, върху която се базира управлението на риска.
Разработването на стратегия по предотвратяването на радиоактивни замърсяване се из-

разява в следните основни направления:
 използване на технологии, изключващи изпускането и разпространението в околната 

среда на радиоактивни източници;
 ефективно и сигурно депониране на радиоактивни отпадъци;
 ограничаване на използването на радиоактивни води;
 разумно използване на природните ресурси (уранодобив, въглища и др.);
 високо ниво на социално-икономическо състояние по отношение на използването на 

средствата за намаляване на риска;
 екологичен радиационен мониторинг.

При планирането на мероприятия за защита при повишени нива на радиация се опре-
делят дейностите за запазване на здравето и живота на населението. В тези планове не се 
отразяват рисковете за населението при дългосрочно въздействие на ниски нива на радиация. 
Към настоящият момент не са разработени достатъчно категорични оценки за въздействието 
на ниските нива на радиация и за стохастичните въздействия. Това са проблеми, на които нау-
ката не е намерила достатъчно категорични решения.

Околната среда има конкретни характеристики, които са неизменни или се променят бав-
но, така че човешкият живот да не бъде застрашен. Всяка промяна в жизнените параметри 
трябва да се оцени за се определи до каква степен е заплаха за човек.
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Фиг. 2. Намаляване и овладяване на екологичния риск

Параметрите на околната среда се определят чрез непрекъснат мониторинг, за което 
отговарят редица правителствени институции и неправителствени организации. Резултатите 
от мониторинга на радиоактивното излъчване и определянето на мащабите на радиоактивното 
замърсяване определят и мерките за намаляване на облъчването и вземането на адекватни 
мерки за запазване здравето на хората.

Мониторингът на околната среда може да бъде организиран и да се провежда постоянно 
или периодично, съобразно с източниците на замърсяване и наблюдаваните параметри. 

Националната система за мониторинг и контрол по опазване на околната среда определя 
рамката за дейностите за намаляване на риска.

Информацията, получена от автоматични детектори на радиоактивни агенти, за бързо 
инспектиране „на място“ не е достатъчна за оценка на радиологичния риск. Националната авто-
матизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България 
(BULRAMO) се състои от десетки станции с цел определяне на нивото на радиационния гама 
фон или началото на повишаване на радиацията в определени стационарни точки, предимно 
кметствата на населените места. Информацията се събира от мониторинговата станция към 
Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите и е 
основа за последващо определяне на фактическата обстановка за нивата на радиация.

Въздействието върху хората на ниските нива на радиация и околната среда не е опре-
делена и доказана, но се знае с голяма достоверност, че има негативно въздействие върху 
населението. 

Законодателят е определил нормите за ограничаване на облъчването, дължащо се на 
естествени източници. Например, при проектиране и строителство на нови сгради (жилища, 
обществени, производствени, служебни сгради и други) се препоръчва средногодишната рав-
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новесна еквивалентна концентрация (СГРЕК) на радон във въздуха на помещенията да не е 
по-голяма от 100 Bq/m3, а мощността на еквивалентната доза гама-лъчение да не надхвърля 
локалната мощност на доза на открито с повече от 0,2 µSv/h. При по-високи стойности на СГРЕК 
трябва да се оцени радиационния риск и да се предвидят защитни мерки, като намаляване на 
времето на престой в помещенията, подобряване на вентилацията, контрол и намаляване на 
постъпването на радон в помещенията и др. 

Министърът на здравеопазването определя защитни мерки за помещения и сгради, къде-
то са разположени постоянни работни места, ако СГРЕК на радон е над 1000 Bq/ m3.

Допуска се използване на питейна вода от населението без ограничения, ако съдържа-
нието на естествени и/или изкуствени радионуклиди в нея създава годишна ефективна доза 
до 0,1 mSv. Стойностите на границата на средногодишната обемна активност на отделни ра-
дионуклиди в питейната вода са посочени в Наредбата за основните норми за радиационна 
защита.

В случай че съдържанието на естествени и/или изкуствени радионуклиди създава годиш-
на ефективна доза, по-голяма от 0,1 mSv, използването на съответната вода (водоизточник) 
за битово водоснабдяване може да става по преценка на Министъра на здравеопазването за 
всеки конкретен случай.

Радиоекологичният риск, които може да се оцени на много висок за дадени райони, е 
този, получен след авария в атомна централа. Законодателството и нормативната уредба оп-
ределя структурите и дейностите им за защита на населението в такива случаи. 

С Наредбата за планиране и готовност за действие при радиационна авария се опреде-
лят се критериите за вземане на решения за прилагане на мерки за защита на населението в 
случай на радиационна авария. Планирането на действията при радиационна авария се осно-
вава на анализи на проектните и надпроектните аварии на АЕЦ и анализите на радиологичните 
последствия от тези аварии за персонала, населението и околната среда. 

Експлоатиращият АЕЦ извършва или възлага анализ на авариите, водещи до изхвърля-
не на радиоактивни вещества в околната среда, и на техните последствия за персонала, насе-
лението и околната среда и прогнозира развитието им. Той поддържа готовност за извършване 
на количествен и качествен анализ на изхвърлените при аварията радиоактивни вещества. 
Експлоатиращият АЕЦ изгражда система за радиационен мониторинг и контрол, както на пло-
щадката на АЕЦ, така и в зоните за аварийно планиране около нея.

Структури в Република България, отговарящи  
за радиационната екологична обстановка

Отговорност за екологичната обстановка, и в частност на радиационната екологична 
обстановка носят:

Министърът на околната среда и водите, който има задължения да:
1. контролира радиоактивното замърсяване на въздуха, почвите, повърхностните и под-

земните води и други обекти на околната среда;
2. прогнозира развитието на радиационната обстановка на обекти от околната среда, 

проследява и анализира миграцията на радионуклидите с екологична значимост;
3. поддържа Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона 

на територията на Република България;
4. събира, обработва и оценява данните от измерванията и представя резултатите на 

постоянната комисия;
5. възлага, финансира и контролира изследвания и разработки по защита на обекти от 

околната среда.
Българската академия на науките има задължения да:
1. извършва постоянен контрол на радиоактивното замърсяване на въздуха, атмосфер-
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ните отлагания, валежите, повърхностните и подземните води и гама-фона и планира хидро-
метеорологичното осигуряване на спасителни и аварийни дейности в района на аварията и на 
засегнатите територии;

2. определя разпространението и отлагането на радиоактивните вещества;
3. разработва и приспособява за условията на Република България и зоните на аварийно 

планиране модели за разпространение на радиоактивните вещества в атмосферата и водните 
басейни;

4. участва при определяне на дългосрочни прогнози за радиационната обстановка в стра-
ната

Министърът на отбраната5 има задължения:
1. да планира и определя екипи и средства за участие в спасителните и аварийните дей-

ности;
2. да участва в провеждането на радиационния контрол, в събирането, обработването и 

предаването на информацията за радиационната обстановка в страната на постоянната комисия;
3. да планира и организира приемането и лечението на лъчево поразени лица във военни 

болнични заведения.
Министърът на земеделието, храните и горите:
1. планира и координира дейността на лабораториите за контрола на радиоактивното 

замърсяване на хранителните продукти, фуражите и почвите, включително и методическото 
осигуряване на дейността;

2. планира, организира и провежда постоянен радиометричен контрол на животните, рас-
тенията, почвите и селскостопанската продукция, в това число и на контролно-пропускателните 
пунктове на държавната граница;

3. съвместно с другите компетентни органи на изпълнителната власт измерва и контро-
лира радиоактивното замърсяване на хранителните продукти от животински и растителен про-
изход;

4. планира и организира превантивни мерки по защитата на животните и хранителните 
продукти от радиоактивно замърсяване;

5. определя технологии за обработка на радиоактивно замърсени храни, фуражи, почви 
и друга селскостопанска продукция;

6. събира, обработва и оценява данните от радиационния контрол на обектите от селско-
то стопанство, представя на постоянната комисия резултатите, както и да прави предложения 
за прилагане на защитни мерки.

Решенията за предприемане на незабавни защитни мерки се вземат в зависимост от 
условията по време на аварията и се основават главно на прогнозираните изхвърляния на 
радиоактивни вещества и тяхното разпространение в околната среда. Прилагането на защитни 
мерки не се отлага в очакване на резултати от измервания, които да потвърдят изхвърлянията.

За лицата, провеждащи защитните мерки, се полагат всякакви разумни усилия за под-
държане на дозите под удвоената годишна граница на дозата за професионално облъчване, 
с изключение на случаите при животоспасяващи действия. В тази група лица се включват и 
персоналът на полицията, противопожарната служба, медицинският персонал, персоналът на 
транспортните средства за евакуиране и др.

При вземане на решение за прилагане на защитни мерки се сравнява сумарната доза от 
всички пътища на облъчване, която би се получила без прилагане на защитни мерки, с основ-
ните дозови критерии.

Прогнозираните максимални индивидуални дози за лице от населението на границата 
на зоната за превантивни защитни мерки за проектна авария са: ефективна доза 50 mSv за 
първата година след аварията и погълната доза 150 mGy за щитовидната жлеза.
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Таблица 1

Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението

Предотвратима 
ефективна доза

Период от време* Задължителни защитни мерки

до 5 mSv 1 година Уведомяване на населението и мерки за 
защита без укриване

10 mSv 48 часа Укриване и защита на органите на 
дишането

50 mSv 7 денонощия Временна евакуация
100 mGy погълната доза на 

щитовидната жлеза 48 часа Йодна профилактика

30 mSv 1 месец Временно преселване
10 mSv 1 месец Прекратяване на временното преселване

1000 mSv за времето на живот** Постоянно преселване

* Период от време, в течение на който е вероятно да се получи прогнозираната ефектив-
на доза.

** Средно 50 години за възрастни и 70 години за деца.

Изводи
Съществуващата нормативна база и структури в Република България дава рамката за 

опазване на околната среда, която отговаря на изискванията на европейския съюз.
Управлението на радиационния екологичен риск не съответства на заплахите. Това се 

налага от констатацията, че науката не е намерила достатъчно категорични решения за въз-
действието на ниските нива на радиация върху различните категории от населението, стохас-
тичните въздействия и уязвимостта на различните органи в човешкото тяло. Тази неопределе-
ност може да бъде преодоляна като се намали рискът с добре известните мерки за намаляване 
на въздействието от йонизиращата радиация.

1 Велев, Светослав. Управление на околната среда. София: ВА „Г. С. Раковски“, 2013.
2 БДС EN ISO 10012:2006 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и 

техническите средства за измерване.
3 БДС ISO 31000, февруари 2018. Управление на риска. Указания.
4 БДС EN 31010, май 2012. Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009)
5 Георгиев, Георги. Перспективи за използване на формирования от Българската армия за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от бедствия. София: В. А. „Г. С. Раковски“, – В: Годишник на Факултет „Командно-ща-
бен“, 2/2014, с 81 – 89. ISSN 1312-2991.



Renewing of the Ukrainian broadcasting in the Eastern Ukraine 
means returning of people

The occupation of the East Ukraine was not limited by seizure of the territory, it included the 
occupation of infrastructure, and, most vulnerable, the occupation of consciousness. We can say that 
since 2014, Ukraine has been in the conditions of not only military but also informational occupation.

After the occupation of the Crimea and parts of the Donbass, Russia began blocking the 
broadcasting of Ukrainian radio and television in these territories, thereby cutting off local residents’ 
access to the Ukrainian information space and expanding their own propaganda. Until 2014, there 
were six transmitting towers in the Donbass - three of them in the Luhansk and Donetsk regions. 
Afterwards only Mariupol and Starobilsk towers remained under the Ukrainian control. The Kramatorsk 
tower fell in July 2014 after shelling of fighters, it took two and a half years to recover it.

The meaningful Ukrainian broadcasting for the Eastern part of the country unites three key 
milestones: ideology, security and image. The ideological part is implemented as a counteraction against 
propaganda and the creation of the Ukrainian-owned specialized content, which meets the interests of the 
inhabitants of these territories; the security part is realized through technical restoration of broadcasting 
in occupied and border territories and the neutralization of broadcasting from occupied transmission 
towers. The successful implementation of the ideological and security components of the renewing of 
broadcasting will result with the significant achievements in image part – a change of attitude towards our 
country and improvement of the image of Ukraine among the inhabitants of the Eastern regions. 

RENE IN  T E R A ASTIN  N T E TE P RARIL  
PIE  AN  R ER TERRIT RIES F NETS   

AN  L ANS  RE I NS F RAINE

Abstrakt: The article describes the process of renewing the Ukrainian Radio and Television 
broadcasting at the temporarily occupied territories of Eastern Ukraine and the improvement of 
broadcasting in the border areas of these regions. It is noted that the meaningful Ukrainian broadcasting 
for the Eastern part of the country unites three key milestones: ideology, security and image. One of 
the main tasks is to create interesting high quality content targeted at the residents of the Eastern 
regions of the country, as this is one of the main elements of mental return of the population to Ukraine. 

Key words: broadcasting, occupied territories, media-content, informational interest.

  О  . ВЪ Н В ВАНЕ НА РА И  И ЕЛЕВИ И ННИ Е 
Е ИСИИ ВЪВ ВРЕ ЕНН  ПИРАНИ Е ЕРИ РИИ  

НА НЕ  И Л АНС  В РА НА
У

Резюме: Докладът описва процеса на подновяване на украинките радио и телевизионни 
емисии във временно окупираните територии на Източна Украйна и подобряването на 
излъчването в пограничните зони на тези региони. Отбелязва се, че е важно украинското 
излъчване за източната част на страната да се състои от три основни компонента: 
идеология, сигурност и изображение. Една от основните задачи е да се създаде интересно 
висококачествено съдържание, насочено към жителите на източните региони на страната, 
тъй като това е един от основните елементи на емоционално връщане на населението 
към Украйна.

Ключови думи: радио- и телевизионна емисия, окупирани територии, медийно 
съдържание, информационен интерес.
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The media landscape of Eastern Ukraine. According to journalist Myroslava Gongadze, the 
Ukrainian media “have been for a long time free, but not independent” [1]. This is due to the powerful 
influence of the oligarchs, who own 75% of the country’s information market. According to a study 
by the US Chamber of Commerce in Ukraine and Arena Media Expert in 2019, television remains 
the main source of news and entertainment content for the vast majority of the Ukrainian audience 
from west to east of the country. The television market is highly concentrated, with the top 4 owners 
representing 76.25% of the audience. Each of the four largest media groups, V. Pinchuk’s “StarLight 
Media” (21.68%), I. Kolomoisky’s “1+1 Media” (20.49%), D. Firtash – S. Liovochkin’s “Inter Media 
Group” (21.42%) and R. Akhmetov’s “Media Group Ukraine” (12.66%) covers an audience of about 
20%. These media groups belong to the richest people in Ukraine who are called oligarchs.

The top 4 radio groups reach 92.23% of Ukraine’s listeners. “Tavr Media” (V. Pinchuk) radio 
group covers 39.53% - it unites 6 radio stations. “Ukrainian Media Holding” (S. Kurchenko) has 7 
radio stations. “Business Radio Group” (A. Yevtukhov) is represented by 4 radio stations. “TRK Lux” 
owns two radio stations. Three of the four major owners of large radio groups are well-known rich 
Ukrainians, except “TRK Lux”, which belongs to the wife of Mayor of Lviv city –  I. Kit – Sadovaya.

The State TV and Radio Broadcasting of Ukraine is represented by the TV channels of the 
“Public Broadcasting Group”, which includes 27 national and regional channels, 30 radio stations, 
including the “Foreign Broadcasting Channel” and the “Radio Ukraine International”, “Army FM”, the 
State news agency “Ukrinform”, other state-owned websites and print media. 

The most popular TV and radio channels of Ukraine. According to the TV panel, the TOP-10 
most rated TV channels in Q1 2019 included “Ukraine”, “1+1”, “STB”, “Inter”, “ICTV”, “Novy Kanal”, 
“2+2”, “TET”, “NTN”, ‘Pixel TV”. Together, these 10 leading TV channels cover up 63.68% of viewers 
watching TV out of the total viewers for the 4+ audience. These channels mostly present information 
and entertainment content. 

There are eight purely news channels in the Ukrainian media space: “Channel 24”, “Espresso 
TV”, “Direct”, “Channel 5”, “NewsOne”, “112 Ukraine”, “ZIK”, “UNIAN”. According to the Nielsen 
survey, their total audience reach is only 8.611%, including channels under the control of Medvedchuk 
(“NewsOne”, “112 Ukraine”, “ZIK”), that cover 5.63% of audience [2].

All Ukrainian news channels have a similar audience (older people) and similar TV viewing 
dynamics. Mostly it depends on the events in the country. For example, in 2018 news channels got the 
biggest attention in March - this was the month when several big news appeared - the start of criminal 
case against Nadiya Savchenko, the poisoning of a former Russian intelligence officer Skripal and his 
daughter in the United Kingdom, a fire at the shopping and entertainment center in Kemerovo, Russia. 
For 2018 – 2019, the key event was the presidential elections, and the peak of audience reach for 
television channels happened in April 2019, when the second round of voting for the head of state 
took place. In the context of our study, it should be noted that in the Eastern Ukraine, TV channel “112 
Ukraine” that belongs to V. Medvedchuk is the most popular news channel. State television and radio 
channels are not included in the top ten channels in terms of popularity. The main reason, according to 
experts, is content that does not always meet the information needs of the audience.

Content features of Eastern Ukraine broadcasters
After the occupation of part of the territory of the eastern regions of Ukraine, the media 

landscape of Lugansk and Donetsk regions also witnessed significant changes. Due to the actions 
of the separatists, Ukraine lost control of the information field of these territories. In the uncontrolled 
territories, separatists created the new propaganda bodies aiming to spread the ideology of the LPR/
DPR military formations. The media, which did not share the position of the separatists, was heavily  
pressed: their property was seized, some journalists were captured or beaten. In the territory of 
Donetsk and Luhansk Oblast, controlled by Ukraine, the number of media has decreased due to 
hostilities and the worsening of economic situation. 
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For example, the capture of the “RRT TV Center” in Donetsk allowed the DPR Group to launch, 
instead of Ukrainian channels, a retransmission of a banned by Ukrainian laws Russian TV-programs 
and local pro-Russian TV-channels, both in analogue and digital T2 format. “The Donetsk TV” signal 
covers a large part of the region, including not occupied territories. In Lugansk, in 2014, the “State TV 
and Radio Company of the Lugansk People’s Republic” was created on basis of captured “Lugansk 
Regional State TV and Radio Company”, OO “Lugansk Cable TV” and LLC “Independent TV and 
Radio Company” IRTA”. It broadcasts on the second television channel using the frequency of “Studio 
1+1” under the logo “Lugansk 24”. According to SBU, the content of the programs is characterized 
by anti-Ukrainian orientation, using the materials of Russian broadcasters, broadcasts of Soviet films, 
Russian soap operas and action movies, as well as video clips in the “Chanson” format. There are 
also Russian programs “Russia 24” (6 TVCs), “Life News” (26 TVCs) and Zvezda (50 TVCs) being 
broadcasted in Lugansk. The program content is the news of the self-proclaimed republic, songs of 
“patriotic” content, chanson [3]. As a result, since spring 2014 the dominance of destructive hostile 
propaganda and disinformation on the occupied territories of East Ukraine has become one of the 
decisive factors in the popularity of anti-Ukrainian thoughts and separatist rhetoric among population.

The issue of producing sufficient quantity of high-quality Ukrainian content becomes urgent. The 
monitoring of the Ukrainian media in terms of their compliance with the journalistic standards is regularly 
conducted by NGO “Telekritika” within the framework of the “MediaSapiens” project, as well by as the 
NGO “Mass Media Institute”. Results of the monitoring show that level of meeting the journalistic 
remains at a stable low level in Ukraine. Numerous violations in the publication of sociological data 
were also identified by the National Council for Television and Radio Broadcasting. In assessing the 
media needs of Donetsk and Lugansk Oblasts, NGO “Media Detector” highlighted several problematic 
aspects which are specific to the media in this region. Some of these, in particular are: “the quality of 
content is not high; editorial boards do not elaborate on complex topics (e.g. decentralization, reforms, 
etc.); there is no investigative journalism; many “jeans” info (paid publications) including non-critical 
coverage of local government activities; monotony of genres, inability to work with complex genres 
such as reportage, analytical articles, etc; failure to meet basic professional standards in the news; 
poor and not modern visual component.”[4] In the context of the media space of the LPR – DPR zone, 
such materials (especially when viewers see inaccurate reportages on events in the area where they 
live) deepen distrust, fuel anti-Ukrainian sentiment, and in some places cause unwarranted panic. At 
the same time, unprofessional presentation of information on events in the occupied territories to the 
wide Ukrainian audience certainly leads to a split in Ukrainian society.

Today there are some positive developments towards relevant content production. Yaroslav 
Lodygin, acting general producer of the National Public Broadcasting Company (NSTU), said that the 
NSTU together with Yuriy Makarov and Yevhen Stepanenko are already working on a documentary 
series about what the frontline looks like now and what is really happening in the East: “Authors 
travelled from Shyrokino to Luganskka Stannutsya and now doing a travel dock series that would 
create a complete picture. The UA: Culture team has developed a project about the abandoned cities 
of Ukraine. With the facilities of the NTSU, it will be a small series, filmed for little budget”[5]. Another 
example is the free distribution of satellite broadcasting equipment. Soldiers of the 24th “Iron” brigade 
have already received six sets of satellite dishes. 100 more such antennas will be installed in the ATO 
zone in the next few days [6].

Information interests and information sources of residents of occupied and border territories 
and content selection criteria

A Media Detector survey on the information needs and views of residents of Eastern Ukraine 
found that “a high degree of skepticism and general nihilism about the media and information in the 
media is extremely common among the population of the region”[7]. The general attitude towards the 
Ukrainian media, especially on mainstream TV channels, is extremely negative due to controversial 
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interpretations of events, the submission of materials, which is perceived by many respondents as 
a direct sign that they serve the interests of the dominant groups. The study clearly shows “fatigue 
from negativity” (corruption, crime) in the news content of the Ukrainian media and the search for 
positive content (for example, local news on solving problems in the region, positive achievements; 
or information about missing relatives and acquaintances; about the actions of local and state 
authorities, etc.). It is logical that a large part of the respondents of the Border Eastern Territories, living 
in progressing destruction, instability and constant danger, satisfy the need for positive information 
through the consumption of Russian and separatist media that focus on stories of “achievements” and 
positive news.

Sources of information for the population of the occupied  
and border territories of Ukraine

A study conducted by New Image Marketing Group found that sources of information for the 
population of temporarily uncontrolled territories of Donetsk and Luhansk regions of Ukraine depend 
on the age of participants and place of residence. Most residents of the occupied territories receive 
information through various sources, then compare, analyze, make conclusions independently. 
“None of the available sources of information is a source of trust, although Russian sources are more 
credible [8].

The research identified the following most popular sources of information (in descending order):
– Television – Russian TV channels: “Channel One”, “REN-TV”, “STS”, “Russia-1”, “Russia 

24”, “NTV”, “Zvezda”, “TNT”, “Russia”, “NTN”, “ORT”, “RTR”, “Planet”, “Peace”; local TV channels: 
“Lugansk-24”, local DNR channels; Ukrainian TV channels: “News Van”, “Zik”, “112-Ukraine”, “1+1”, 
“2+2”, “5”, “Inter”, “Ukraine”, “STB”;

– Internet - Russian: “Yandex”, “VKontakte”, “Odnoklassniki”, “Russian Spring”, “Antimaidan”; 
foreign: “Facebook”; Ukrainian - A. Shariy programs;

– “Word of mouth” – interpersonal communication – one of the main and most reliable sources 
of information (trust not only information from friends and relatives (in particular from other regions and 
occupied territories), but also from unfamiliar volunteers, the militaries.)

–  Radio  – mainly Russian=
Viktor Andrusiv, former deputy head of the Donetsk military-civil administration, agrees on the 

decisive role of television as a news source: “the role of television in the Donbass is grandiose; it is harder 
to change someone’s mind about something he saw on TV rather than on what he saw in live” [9]

Interpretation of important socio-political events in Ukraine
Available sources of information and their content determine the attitude and interpretation of 

important socio-political events by the residents of Eastern Ukraine. The national Ukrainian public poll 
conducted by NGO Media Detector revealed that “there is still no consensus among the public on 
vitally important issues in Ukraine” [10]. Thus, in the basic question of responsibility for the beginning 
of the war, 62-65% respondents from the Western and the Center Ukraine believe that Russia is 
responsible for the start of the war, 10 – 12.5% – believe that it was Ukraine’s responsibility and a 
quarter respondents - have not decided yet. The proportion of those who have not decided from the 
South Ukraine is rising up to 47%. At the same time, Russia is considered responsible there by 30%, 
and Ukraine is considered responsible by 23%. In the East, the proportion of those who “have not 
decided yet” has increased to 55%. And in this region there are already twice more those who put 
responsibility on Ukraine – 31% against 14.5% who put responsibility on Russia.

In 2019, the number of those who believe that separatists and Russia were the first to start the war has 
declined compared to the previous one in Ukraine (from 52% to 48.5%). The share of those who believe that 
Ukraine has started the war became 17% this year (against 15% in February 2018). At the same time, one out 
of three Ukrainians (35%) “Cannot decide their position” on the question who first started the war. [10].
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Similarly, the study found no consensus on the interpretation of events related to the persecution 
of Ukrainian-speaking citizens in Crimea and DPR/LPR (from 43% to 38% less than those who believe 
that in Crimea and DPR/LPR persecuted Ukrainian-speaking citizens and patriots, from 10% to 15.5% 
more Ukrainians who believe that ethnic Russians and Russian-speaking citizens are persecuted in 
Ukraine); the Kerch Strait conflict (44% of Ukrainians believe that Russian border guards attacked 
Ukrainian sailors, 19% believe that Ukrainian sailors provoked them, another 37% of Ukrainians did 
not express their opinion on this issue); declaration of martial law (51% believe that the declaration of 
martial law had no real basis in the form of aggression by Russia and was advantageous for Ukrainian 
politicians in the run-up to the elections, 24% consider it justified); and receipt of Tomos (39% of 
Ukrainians believe that obtaining of Tomos was a necessary and important step in the way of asserting 
independence of the Ukrainian state; 33% believe that receiving Tomos was a mistake and infuriated 
Ukrainians belonging to different confessions). 

Obviously, regional differences of the audiences in Ukraine concerning the interpretation of 
current events in the context of confrontation with Russia remain. In the West and in the Center there 
is a tendency for more pro-Ukrainian interpretations of current events. In the South and East, the 
proportion of those who “have not decided their opinion” is higher, and pro-Ukrainian/pro-Russian 
interpretations are either equally widespread or outweigh pro-Russian interpretations of events. 

Top TV Ukrainian channels play an important role in shaping the opinions and interpretation of 
events. In general, the sentiment of viewers of different channels is quite close. Most prominent are 
“NewsOne” viewers, who are much less in favor of pro-Ukrainian interpretations of events. There is 
also a tendency for less obvious pro-Ukrainian positions among viewers of the Inter channel (though 
this is less noticeable than in the case of “NewsOne”). The most pro-Ukrainian interpretations are 
shared by “Channel 5” viewers. This confirms the thesis about the correlation of the editorial policy of 
the TV channel and the political position of its owner.

State Policy of Ukraine on Information Reintegration in Donbass
We can agree with the position of the former Deputy Minister of Information Policy of Ukraine 

Emine Gepparova, who believes that the state’s task in the field of information confrontation is, in 
particular, “the fight against propaganda, renew Ukrainian broadcasting in the occupied and border 
territories of Ukraine, neutralization of broadcasting originating from our towers in the occupied 
territories” [11].

Recognizing the urgency of achieving the widest accessibility of the nationwide Ukrainian TV 
channels and neutralizing the Russian media presence in the East, as well as the need to adjust the 
production and distribution of content intended specifically for the occupied territories, in early July 
2014, the President of Ukraine gave an appropriate mandate to the National Television Council. A 
range of measures were taken in the same year to fulfill this mandate by the National Council jointly 
with the RRT Concern. On December 22, TRK “Prime Ltd.” (“Radio 24”) started broadcasting to the 
city of Donetsk. At the same time, the broadcasting of “Russian Radio – Ukraine” programs in Lugansk 
and Donetsk was renewed. The renewed Donetsk Regional State TV and Radio Company (“DOTB”) 
was launched in Kramatorsk on April 2, 2015, with included materials of “Public TV Donbass”, the 
“Ukrainian Radio World Service”, “UTR” as well as “Radio Liberty” and “Deutsche Welle” content in the 
permanent broadcasting network.[12]

In March 2015, a special interagency body was established on the platform of the Ministry of 
Information Policy (MIP) with the participation of representatives of the Ministry of Finance, the Ministry 
of Internal Affairs, the Security Service of Ukraine, the State Television and Radio, the National Council 
for Television and Radio Broadcasting. It also included representatives of the Ministry of Temporarily 
Occupied Territories and Internally Displaced Persons, the Broadcasting Radio communication and 
Television Concern, the State Ukrainian Radio Frequency Center. Currently, the MIP Monitoring Mission 
in Donetsk and Lugansk oblasts is constantly functioning within the Commission. The presence on the 
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air of licensed Ukrainian broadcasting, as well as television channels and radio stations of the Russian 
Federation and unlicensed media terrorist organizations is constantly checked.

The achievements of the Commission on the Renewing of Broadcasting in the territories 
bordering on the temporarily occupied parts of Ukraine for 4 years may include, in particular:

– simplification of the licensing procedure for broadcasting in territories with special mode of 
broadcasting, which shortened the period of obtaining the license to 1 – 1,5 months [13];

– continuing of analogue broadcasting despite the transition of the Ukrainian broadcasting into 
digital format;

– in 2018, the Donbass Information Reintegration Strategy was developed, the main purpose 
of which is to “ensure full access of Ukrainian citizens living in the temporarily occupied territories 
of Donetsk and Luhansk regions to the nationwide Ukrainian information space” [14] and the Digital 
Television Development Plan 2019 – 2020 on territories with special broadcasting regime (Donetsk, 
Lugansk and Kherson oblasts), which contains a plan for building a state-owned digital television 
network in DVB-T2 standard and defines the dynamics of coverage the population of these areas with 
a signal of Ukrainian television [15];

– additional telecommunication infrastructure, new radio and television networks were built: 4 
new powerful transmitters were installed in the most difficult areas of Donetsk, Luhansk and Kherson 
regions;

– Construction of the state-owned digital television network in these regions is completed with 
the support of Western partners, 6 more powerful transmitters to ensure the carpet distribution of 
Ukrainian TV channels along the demarcation line and at the border with Crimea will be installed by 
the end of 2019 and one in early 2020 year after the completion of the construction of the new tower.

“From the point of view of national security, we decided to establish a state-owned digital 
television network in Luhansk, Donetsk and Kherson regions. Under the simplified procedure, the 
National Council granted the first temporary broadcasting licenses to nine Ukrainian channels on this 
network. These are the programs of Public Broadcasting – “UA:First”, “UA:Culture”, “UA:Crimea”, 
“UA:Donbass”, “UA:Kherson”; program of the Multimedia Platform of Foreign Broadcasting “UA|TV”, 
Crimean Tatar TV Channel “ATR”, TV channels “STB”, “PRAVDA.HERE”. Next week, “1+1”, “2+2” and 
“FILMUADrama” will join them”, Sergei Kostynskyy, a member of the National Council for Television 
and Radio Broadcasting, said at a press conference on September 13, 2019. UA|TV distributes some 
of the content in Russian language, which is important in connection to the quotas foreseen by law for 
the share of the state language on certain categories of Ukrainian TV channels [16].

Thanks to these measures, the capacity and quality of digital signal reception of Ukrainian 
broadcasters in Donetsk, Luhansk and Kherson oblasts has been improved, enabling reaching the 
higher number of residents of temporarily occupied territories. According to the National Council, after 
the upgrade of the broadcasting technical base by the end of this year, the coverage of Ukrainian 
broadcasters in Donetsk region will increase by more than 800,000 people compared to 2014, in 
Lugansk region – by almost one and a half million inhabitants, in Kherson region including some areas 
of temporarily occupied Crimea – more than 300 thousand people. This means that more than 2 million 
people will have access to the Ukrainian content.

In the occupied territories today, Ukrainian television and radio programs can also be received 
through satellite receivers. According to Sergey Kostynskyi, in September 2019, 116 Ukrainian television 
channels and 9 Ukrainian radio stations are available in all temporarily occupied territories of Ukraine [17].

Conclusions and recommendations
As of mid-2019, a number of factors have emerged, influencing the situation in the media space 

of Eastern Ukraine. The economic and political situation in the region is slowly changing for the better, 
and there are tendencies to revive the economy. On the other hand, the ongoing military operation does 
not contribute to the arrival of new investors, which would accelerate the development of the regional 



236     НА ИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

economy and, accordingly, the revival of the regional media market. Due to diversity in the region, 
there is a wide gap between different settlements - economic, social, and therefore informational. The 
situation is better in big cities, far from the line of fire, in which infrastructure has survived, and the 
local economy has not witnessed much destruction. However, in some towns and villages, especially 
at the demarcation line, the situation is much more complicated. There are issues with delivering the 
content to your audience. The level of public confidence in the media remains low [1]. It is therefore 
obvious that the full reintegration of the occupied territories and their population into the context of the 
Ukrainian life is a complex, multidimensional and long-term task.

Content of the Ukrainian broadcasting in the occupied territories should meet the interests of 
the audience and satisfy its information requests. It would be reasonable to prepare regular programs 
about the activities of Ukrainian charity organizing, volunteers, medical, humanitarian and other 
assistance, support for refugees and displaced persons, etc. Broadcast networks should provide 
interactive formats for those who are searching for their relatives/friends and for dialogue with local 
authorities, and entertainment formats, including international episodes, in the late evening. A sufficient 
amount (and quality) of such content on the Ukrainian channels will bring several outcomes:

a) a positive impact on the humanitarian situation in the area;
b) increase trust in the channels;
c) increase their rating;
d) improve the image of the Ukrainian state and government among the population of the 

occupied territories. In this context, the materials about the intentions and policies of the Ukrainian 
government, the actions of the Ukrainian troops, various aspects of life in Ukraine, its history, culture, 
relations with the US and the EU will be more welcomed by the audience.

In addition, special attention should be paid to global topics that are manipulated in Russia’s 
propaganda discourse (NATO activities, economic and cultural processes in the EU, Russia’s foreign 
policy and prospects, etc.). It is necessary to carefully monitor the quality and political correctness of such 
content, involving only verified journalists, media specialists and commentators in its production. In any 
case, the content should be predominantly Russian-language, but focused on reconciliation in tone and 
content. At the same time, effective national broadcasting in the Donbas is impossible without cooperation 
with regional journalism. The corresponding massages can be broadcasted through documentary and 
entertaining programs like social and political talk shows, own investigations and special projects. In 
addition to the above listed measures (technical update, content), the real positive changes in Ukraine, 
which will be objectively and professionally broadcasted on temporarily occupied Ukrainian territories, will 
have the greatest effect on changing the attitude of the occupied and border area residents.
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Among the characteristic phenomena occurring in the 21st century, one should, first of all, 
recognise the dynamic development of modern technologies, automation and robotisation, which 

undoubtedly are changing the image of the modern world. The mentioned progress concerns almost 
every area of human activity, including particular branches of transport. What is noteworthy is the road 
transport, which is widely used both in commercial transport of passengers and goods, as well as for 
private, non-profit purposes. The introduction of modern, innovative means of transport, expansion 
and modernisation of the existing road infrastructure based on the latest technologies or the increasing 
use of Intelligent Transport Systems form the basis for the creation of intelligent transport. Solutions, 
which until recently were considered futuristic, are nowadays becoming part of everyday life, thus 
significantly improving road safety or ecological safety of a given country. However, the development 
of „intelligent” transport is also accompanied by numerous new dangers, most often in the form of 
information or cyber threats. This means that in the next decades of the 21st century, modern transport 
will have to face completely new challenges, which will have a direct impact on the multidimensional 
national security. 

In this article, attention is paid to the essence of intelligent transport, with particular emphasis 
on selected elements related to the implementation and operation of Intelligent Transport Systems, 
as well as autonomous cars. It also indicates their current impact on national security and current and 
future challenges, which are crucial from the perspective of improving security. The authors referred to 
the solutions applied in individual member states of the European Union, with particular emphasis on 
the progress in the implementation of intelligent transport on the territory of Poland.

The essence of intelligent transport
The ability to perceive, think, adapt and change the environment is one of the many theories of 

intelligence. American psychologist, Professor Howard Gardner, already in the 1980s. developed and 
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Abstract: The introduction of modern, innovative means of transport and the increasing use of 
Intelligent Transport Systems form the basis for the creation of intelligent transport. It can shape the 
multidimensional security of the modern country, including road safety, ecological, social, health or 
cyber security, etc. 
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divided the theory of intelligence into eight types. He distinguished, among others, logical-mathematical, 
verbal, naturalist, bodily kinaesthetic and interpersonal intelligence. Logical-mathematical intelligence 
is based on cause and effect thinking and consists in perceiving the world through a series of events, 
logical thinking and creative problem solving1. Intelligence based on the implementation of logical 
patterns, thus creating a sequence of events, is of great importance in shaping intelligent transport. 

The term transport comes from the Latin transportare, which means to move. It is an activity 
designed to relocate things and people from point A to point B and can be considered in three ways: 
etymological, functional and economic (Fig. 1).

Source: Own preparation based on W. Rogalski, S. Popławki, Transport drogowy, a rozwój gospodarczy w Polsce w latach 
2003-2010, Czasopismo Logistyka 2/2013.

Fig. 1. Defi nition of transport in etymological, functional, economic terms

Globalisation of the economy forces, among others, the development of transport and improvement 
of individual elements of the transport system, such as: means of transport, transport infrastructure, people 
(responsible for the functioning of the system), as well as rules and regulations2. So what is meant by 
intelligent transport? Are these only the intelligent vehicles or also intelligent devices and infrastructure? 
For more than 100 years, drivers have been using i.a. lights, horns and city topography to drive. Today, 
however, more and more drivers use modern vehicles with a high degree of automation, and the route 
is indicated by satellite navigation. Large cities are becoming the so-called smart cities, i.e. intelligent 
centres with developed traffi c management systems, which improves the quality of life and safety of their 
inhabitants. Intelligent transport is also understood as anticipating and analysing the actual traffi c volume 
on the route, controlling vehicles on a given section of a motorway or the increase in infl ux tourists and 
visitors, thus creating an innovative system. Therefore, Intelligent Transport Systems (ITS) − are the 
systems using IT, telecommunication and telematic solutions as well as information and communication 
technologies enabling to transmit and provide information that can be used by drivers, passengers, 
travellers, carriers, operators and other road users3. The precursors of Intelligent Transport Systems 
were the Americans− in the 1960s they introduced the fi rst telematic systems on suburban roads. In 
the following decades, the development of ITS became faster and faster, including i.a. automated traffi c 
management, public transport and passenger information management, provision of travel information 
services, parking management, electronic toll collection, etc., as well as the development of ITS. ITS 
represent the future of transport, constantly evolving and developing on a global scale. They can improve 
the quality of transport at local, national and international level. The deployment of the ITS services 
commonly used today was preceded by many tests carried out in the USA, Japan and Europe and has 
contributed to the improvement of safety in various aspects. 

Polish cities are also investing in the use of ITS in order to improve the quality of life of their 
inhabitants and manage traffi c in an appropriate way. An example is Białystok − a Polish city without 
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traffi c congestion. The idea of introducing Intelligent Transport Systems solutions there was to change 
the organisation of traffi c lights in the whole city. Additionally, the city introduced improvements in 
public transport and new conditions for car traffi c. Owing to that, Białystok became the least congested 
city in Poland. Rzeszów, on the other hand, became a city with intelligent public transport. Buses were 
equipped with automatic computers, internal and external information boards, voice communication 
system and devices such as validators and ticket machines. Additionally, as part of the project, variable 
message boards at bus stops were adapted to the needs of visually impaired people. Due to the 
development and continuous work on ITS improvement, the time of vehicle journeys in Rzeszów was 
shortened and the average speed in traffi c corridors increased. Residents also noticed the punctuality 
of urban transport, thus the number of passengers using urban transport services increased4. 

Europe is also implementing modern ITS to improve road safety and make it easier to use 
the roads. For example, Greece and the United Kingdom have been confronted with congestion 
problems on major roads, resulting in longer journey times and a number of negative environmental 
consequences. Following the deployment of selected ITS services, these countries can showcase 
their exceptional transport systems. The roads of Great Britain have become one of the safest in 
the European Union due to the introduction of speed limitation systems and the system of fees for 
failure to respect road traffi c regulations. The traffi c lights system has also been improved, which now 
collects more and more information on current traffi c intensity and analyses it in real time in order to 
improve traffi c fl ow in a given moment and place5.

Increasingly automated cars and autonomous cars play an important role in the development 
of intelligent transport. Autonomous vehicles are fully automated vehicles, running without human 
intervention, equipped with the cutting edge technology and special systems enabling communication 
between other vehicles, the environment and infrastructure. The key to their success is the creation 
of effi cient and, at the same time, safe solutions for their use, which is why autonomous vehicles are 
still in the testing phase. Below is an example of the classifi cation of vehicle autonomy levels (Fig. 2). 

The comprehensiveness 
and integrity of all the processes 
that make up each level of 
autonomy is a prerequisite for 
the creation of autonomous 
vehicles that will ultimately 
move on the road. It should be 
remembered that in addition to 
technological preparation, the 
implementation of autonomous 
vehicles also requires the 
creation of appropriate 
infrastructure and legal 
regulations and the education 
of the society. 

Source: Own preparation based on, 
Marzena Banach, Od inteligentnego 
transportu do inteligentnych miast,
Warsaw, 2018: PWN, 8, 
p. 96.

Fig. 2. Autonomy levels
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Challenges for the development of intelligent transport  
from the perspective of state security

Security of a modern state is multidimensional and should not be equated only with military 
security. One of the definitions specifies that it is a theory and practice of ensuring the possibility of 
survival (existence) and achievement of one’s own interests by a given entity, in particular by taking 
advantage of opportunities (favourable circumstances), taking up challenges, reducing risks and 
counteracting (preventing and opposing) all kinds of threats to the entity and its interests (...)6. This 
means that security is perceived today not only as a priority to ensure survival or reduction of threats, 
but also as a possibility of free development aimed at guaranteeing prosperity and preserving the 
conditions for the growth of present and future generations7. Moreover, the literature distinguishes 
many types of security, including military, economic (energy and raw materials, food, economic), 
political, ideological, social, cultural, demographic, humanitarian, health, environmental, scientific and 
technical8, as well as financial and information security (including cyber security). Although security 
issues have a history as long as the history of mankind9, at the beginning of the 21st century many 
phenomena have intensified and completely new areas of activity have appeared, along with the new 
threats. For this reason, it is recognised that the list of security types is still open.

The relationship between safety and road transport is usually identified with communication safety, 
taking into account the subject matter of this article − with road safety. In reality, however, transport, 
including vehicle transport, affects national security in various dimensions. However, the question arises 
how intelligent transport can shape the security of a modern country. Finding an answer to this question 
will highlight a number of real and potential challenges related to the development of intelligent transport.

Road traffic safety is a characteristic type of safety in the sphere of vehicle transport. In Poland, 
as in other countries of Central and Eastern Europe, there is a high rate of road accidents and with 
fatalities. Among the main causes of road accidents in Poland caused by drivers in 2018 the following 
ones are mentioned10:

– refusing to yield the right of way;
– mismatching speed to traffic conditions;
– improper behaviour towards pedestrians;
– failure to maintain a safe distance between vehicles;
– abnormal overtaking. 
Despite a gradual improvement in road traffic safety over the last dozen or so years, Poland still 

occupies a leading position in the infamous EU statistics as one of the countries in which road transport 
in the 21st century is still not safe11. In order to improve road traffic safety, multidimensional actions 
are being taken. These include, among others, the development of Intelligent Transport Systems 
throughout the country – their proper implementation and use may reduce the number of accidents 
by as much as 40 – 80%12. Among the main ITS services that are essential for improving road traffic 
safety, one should point out: information system for travellers (e.g. use of variable message boards), 
traffic management systems (including incident management or enforcement of regulations), services 
related to communication between intelligent vehicles (e.g. automated driving, collision avoidance) or 
infrastructure (e.g. intelligent intersections)13. 

The improvement of road traffic safety in Poland can also be achieved through the implementation 
of the National Traffic Management System (pl: KSZR), which is a uniform, integrated teleinformatic 
system, thanks to which it will be possible to dynamically manage traffic on national roads and support 
the processes of road infrastructure maintenance through the use of advanced ITS services14. The 
National Traffic Management System will also be applied during rescue operations, both in terms 
of the detection of a road accident and the subsequent management of information by the services. 
Based on the results of European studies, it is estimated that the use of transport telematics can 
reduce the response and intervention time of emergency services by up to 30% (American studies 
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show a 20 – 40% reduction in rescue time), and the use of automatic emergency calls generated by 
vehicle systems increases the probability of survival of an accident victim by 15%15. 

Intelligent transport may also shape the ecological safety of the country. Thanks to the 
application of Intelligent Transport Systems, the fluidity of traffic is increased, which translates into a 
reduction of exhaust emissions (even by 30 – 50%) and cleaner air in urban areas16. The relationship 
between the development of intelligent transport and health security also deserves attention. On the 
one hand, using ITS improves air quality, especially in city centres, which in turn can reduce the 
number of respiratory diseases. However, progress in the area of intelligent transport is inextricably 
linked to the need to develop a fifth generation mobile network (so-called 5G). This network, thanks to 
its speed and capacity, will make it possible in the future to disseminate the smart city concept, as well 
as to introduce autonomous cars17. It should be emphasised that the results of most of the conducted 
research indicate that there is no connection between electromagnetic field and human health. Despite 
this, in the social space and in the world of science there are also voices claiming that an increase in 
the number of devices communicating wirelessly with each other will lead to an increase in the level 
of electro-smog in cities and in the immediate vicinity of roads18. This therefore points to the need for 
more research to show whether the benefits and potential losses will at least balance each other out19. 

Intelligent transport has an impact on the social security of individuals and society as a whole with 
regard to people with disabilities. The mobility of people with motor disabilities is also an opportunity for their 
participation in social life. A disabled person with a need for safety satisfied to a high degree, more willingly 
than others, takes up new challenges, starts to solve problems and confronts difficulties that the reality 
presents20. Traditional transport repeatedly reveals a number of barriers for people with reduced mobility, 
such as the wheelchair users. Nevertheless, it should be stressed that since the beginning of the 21st 
century, many improvements have been introduced in EU countries to increase the mobility of the disabled 
people, such as low-floor systems in urban transport or special technologies enabling drivers with reduced 
mobility to drive independently. Despite many positive developments in recent years, new challenges are 
still emerging in the area of car transport in order to increase the mobility of people with disabilities. It seems 
that the development of vehicles with automatic control systems could be a milestone in the mobility of 
people with disabilities, as the motor functions, which until now have only allowed short distances to be 
covered and have been very demanding, will now make transport between cities possible. The current state 
of development of autonomous cars is an excellent moment to exploit the potential of autonomous vehicles 
for people with disabilities, thereby creating their specific application21. 

Intelligent transport could not develop without the parallel development of cyber security. 
Bearing in mind the incidents taking place in cyberspace as well as unflagging terrorist activity, a huge 
challenge is to ensure the smooth functioning of the Intelligent Transport Systems and, in the future, 
also unmanned vehicles. What is important, ITS systems may be part of the critical infrastructure of 
the state, and this means the need to ensure the continuity of their operation22. 

Summary
To sum up, intelligent transport of the 21st century has a multidimensional impact on the 

security of the modern state. Its development brings numerous benefits for both humans and the 
natural environment, but at the same time, it may be associated with the emergence of completely 
new, previously unknown threats, such as cybernetic or health threats. Among the challenges for the 
development of intelligent transport, we should first of all mention the improvement of solutions in 
the area of Intelligent Transport Systems and autonomous vehicles. This entails the need to test and 
implement technological innovations, taking into account their impact on security in the broad sense.

1 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inteligencja;3915042.html  [10.09.2019 r.]
2 Bogusław Liberadzki, Leszek Mindur, Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Warsaw, 2006: 

Wydawnictwo Technologii Eksploatacji – PIB, p. 517.
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През последните години тенденциите за разпространение и засилване на радикализацията 
и тероризма в световен мащаб непрекъснато се задълбочават. Все-повече в съвременния 

свят се утвърждава тенденцията тероризмът да се използва като инструмент за постигане на 
политически цели, което засяга не само отделни страни, но и цели региони. Терористичните 
действия са признати от международната общност за най-главната заплаха, целяща смяна на 
съществуващата система на установените международни отношения. Характерът на терори-
зма и насилствената радикализация като отрицателни обществени явления ги определят сред 
най-сериозните опасности за демократичните ценности, общества и държавни интереси. Ето 
защо противодействието на явленията, свързани с екстремизма, радикализацията и терорис-
тичната дейност е всеобхватна, общодържавна и национална дейност, която налага обединя-
ването на усилията и националните ресурси на отделните държави по света и предприемането 
на комплекс от ефективни методи и мерки в тази посока.

Последното десетилетие бележи нарастване на терористичната активност в някои стра-
ни от Азия, Африка, Близкия изток, Централна Европа и Русия. В създалата се международна 
обстановка България е изправена пред редица рискове за националната си сигурност, главните 
от които са конфликтите и кризите в посочените региони и нарастващото влияние на различ-
ни терористични групировки.1 Преминаването през територията на страната на чуждестранни 
бойци, отправящи се към конфликтните зони с цел присъединяване към действащите терорис-
тични групи или завръщащи се в страните на произход силно радикализирани и с богат боен 
опит, крият реална възможност за проникване в страната на лица, силно радикализирани и съп-
ричастни към терористична дейност. Реална остава и опасността от повишаване на миграцион-
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ния натиск от Близкия изток, Африка и други кризисни региони към държавите от Централна и 
Западна Европа, голяма част от които преминават през територията на страната. В последните 
години миграцията се превръща в дългосрочен и задълбочаващ се проблем с риск, който ако 
не се управлява, може да прерасне в стратегическа заплаха за демократичните общества и 
икономики на транзитните и приемащите държави, в т.ч. и Република България.2

Като отрицателно явление радикализацията представлява комплексен и динамичен про-
цес, пораждащ заплахи за националната сигурност. При този сложен процес се достига до 
крайност на мненията, възгледите, вярванията и идеологиите до степен на яростно отхвърляне 
на алтернативни на проповядваните идеи. От своя страна насилствената радикализация е яв-
ление, при което отделни личности или групи възприемат мнения, възгледи и идеи, които могат 
да доведат до актове на тероризъм, а за постигането на идеологическите си цели отделни 
личности или групи могат да подкрепят или извършат идеологически мотивирано насилие. Ето 
защо екстремизмът и радикализацията поставят под заплаха основните човешки ценности като 
демокрацията, човешките права, свободата и устоите на правовата държава, което определя 
важността на механизмите в политиките за тяхното противодействие. От друга страна и като 
деяние с криминален характер, съпроводено с акт на насилие, тероризмът остава като глобал-
на заплаха, необвързана с конкретна религия, идеология, етнос или цивилизация. При терори-
зма чрез преднамерено застрашаване на безопасността и живота на гражданите и на важни 
инфраструктурни обекти, се създава страх и несигурност в обществото и се дестабилизират ин-
ституциите като средство за постигане на конкретни политически и идеологически цели. В този 
смисъл тероризмът представлява сериозна опасност за всяко общество и държавни интереси.3

Налагащите се в глобален мащаб съвременни тенденции за разпространението и засил-
ването на проявите на насилствена радикализация и терористична дейност непрекъснато вна-
сят промени в средата за сигурност, което от своя страна налага актуализиране и степенуване 
на приоритетите в политиките за сигурност на отделните държави. Това включва прилагането 
на нови форми на взаимодействие между държавните институции, бизнеса и неправителстве-
ния сектор и формирането на национална култура за сигурност, която да бъде естествената 
основа за ефективно и пълноценно реализиране на политиките за сигурност. Необходимо е ин-
ституциите и техните структурни звена да действат като интегрирани компоненти на системата 
за национална сигурност. В глобален план динамиката на съществуващите и на възникващите 
нови заплахи, процесите на изостряне на международната политическа и военна среда за си-
гурност ще водят непрекъснато до нови рискове и заплахи за гражданите и обществото от ге-
ополитически и транснационален характер. Световната практика е доказала, че отделните дър-
жави не могат да се справят самостоятелно с рисковете и заплахите за сигурността си, което 
от своя страна налага търсенето на многостранни подходи и непрекъснато взаимодействие на 
национално и международно равнище при уреждане на проблемите, свързани с гарантиране 
на тяхната сигурност. Не на последно място трябва да се има предвид, че в условията на на-
растващо влияние на външните фактори решаващо значение за състоянието на националната 
сигурност на всяка страна ще имат и различните вътрешни фактори.4

В тази посока чрез Стратегията за национална сигурност на Република България се осъ-
ществяват единното формиране, планиране, координиране и контрол на политиката за нацио-
нална сигурност на страната. Политиката на България в сферата на сигурността се изгражда 
върху ценностите на демокрацията и националната култура, на гарантирането на основните 
права и свободи на гражданите и на равните възможности за развитие на личността. Основопо-
лагащи в тази посока са Конституцията на страната и актовете за гарантиране на международ-
ната сигурност. Политиката за сигурност е насочена към създаване на необходимите условия 
и предпоставки за гарантиране на правата на човека, националните интереси, ограничаване на 
въздействието от рисковете и заплахите, оптималното разпределяне на ресурсите и повиша-
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ване сигурността на гражданите. Членството на Република България определя политиката  за 
сигурност и като комплекс от взаимосвързани приоритети и секторни политики, интегрирани с 
политиките за сигурност на ЕС и НАТО.5

През м. декември 2015 г. от Министерски съвет беше приета Стратегия за противодей-
ствие на радикализацията и тероризма (2015 – 2020) и План за нейното изпълнение. Страте-
гията отразява волята и виждането на българското правителство за прилагане на политики за 
противодействие на радикализацията и тероризма, като сред основните  цели са превенция 
на насилствената радикализация на отделни личности или групи в българското общество и 
противодействие на разпространителите на терористична и радикална пропаганда и лица-
та, набиращи членове на терористични организации. Както е отбелязано в стратегията, през 
последните няколко години ясно се проявява тенденцията на разпространение и засилване 
на радикализацията и тероризма в глобален план, което от своя страна засяга сигурността 
и интересите на Република България. От особено значение за появата на тази тенденция са 
конфликтите и кризите в Близкия изток, Африка и Южна Азия, като конкретни рискове от ради-
кализация за страната ни съществуват от вълните бежанци и нелегални мигранти, идващи от 
тези кризисни региони и пътуващи към страни от Централна и Западна Европа, включително 
към и през България.6

Радикализацията и тероризмът са сложни обществени явления и изследването и ана-
лизирането на свързаните с тях процеси изискват сериозен експертен и научен потенциал. 
Прилагането на ефективни мерки за превенцията и противодействието им е възможно чрез 
извършването от една страна на задълбочен анализ и оценка на факторите, благоприятства-
щи тяхното развитието и от друга страна – с прилагането на мултиинституционален подход и 
взаимодействие между ангажираните органи, институции, организации и пр. на национално и 
местно ниво. Противодействието на тероризма е регламентирано с действащото законодател-
ство като всеобхватна, общонационална дейност с единно ръководство, планиране, финансово 
и ресурсно осигуряване и децентрализирано изпълнение при постоянна и ефективна координа-
ция между държавни и местни органи и структури с цел да се защитят правата на гражданите, 
държавата и обществото от тероризъм; превенция чрез установяване и отстраняване на при-
чините и условията, способстващи извършването на тероризъм и не на последно място да се 
разработят механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете и 
предотвратяване на вредните последици от тероризъм.7

Описаните процеси на радикализация и тероризъм носят до голяма степен риск за обще-
ството, особено когато засягат служителите от правоохранителните органи на държавата. Га-
рантирането на лоялността и надеждността на държавните служители от сектора за сигурност 
и обществен ред е от изключителна важност за националната сигурност на страната. Като част 
от българското общество служителите на МВР също са изложени на въздействието на различни 
фактори, които могат да доведат до тяхното радикализиране или да формират в тях екстремистки 
възгледи. Не е за пренебрегване вероятността в определени случаи да попаднат под въздействи-
ето на различни терористични, екстремистки и радикални идеи, да симпатизират тайно или от-
крито на определени националистически организации, агитки и пр., дори да участват в тях или 
да подпомагат дейността им. Такова поведение или подобни действия от страна на държавните 
служители са неприемливи дотолкова, че се предполага извършването на определени правона-
рушения или престъпления по смисъла на НК. От друга страна тези нарушения или криминални 
деяния се отличават със своята правна и фактическа сложност, като за тяхното противодействие 
и разкриване е необходимо ангажирането на различни държавни институции.

В тази връзка следва да се отбележи, че в цивилизованите страни съществува харак-
терен обособен държавно-правов механизъм за противодействие на криминалните прояви 
и правонарушения, включително и извършваните от служители на правоохранителните ор-
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гани, който позволява негласно да се откриват и контролират всякакви престъпни пригото-
вления и действия с цел последващото им пресичане или своевременното им разкриване 
и разследване посредством оперативноиздирвателната дейност. Такъв механизъм нашата 
държава е изградила чрез службите от сектора за сигурност и обществен ред, като е възло-
жила на компетентните им органи да осъществяват различни явни и тайни действия, чрез 
които да противодействат на престъпността и заплахите за националната сигурност, както 
и да могат да опазват обществения ред в страната. В този смисъл компетентните оператив-
ноиздирвателни органи извършват ОИД, която обаче не е проста съвкупност от действия и 
изпълнение на отделни мероприятия, а осъществявана в строго съответствие с изискванията 
на законите на Република България и регламентирана от ведомствените нормативни актове 
система от оперативноиздирвателни мероприятия, насочени към своевременно пресичане, 
предотвратяване и бързо и пълно разкриване на престъпления и издирване на укриващи се 
или безследно изчезнали лица.8

Освен дейностите по пресичане, предотвратяване и разкриване на замислена или из-
вършена престъпна дейност, в последните години в страната трайно се откроява тенден-
цията за необходимостта от приоритизиране на превантивната дейност на компетентните 
държавни органи, чрез която се пестят финансови, времеви и човешки ресурси и се въз-
препятства криминализирането на средата. Предотвратяването на замислени и подготвени 
престъпления и пресичането на започнали такива са елементи от превантивната дейност 
на службите за сигурност и обществен ред. Други такива елементи са общата превенция 
– комплекс от мероприятия за разкриване и отстраняване на причините и условията за из-
вършване на престъпления и нарушения, и индивидуалната превенция, която е насочена към 
установяването на лица, от които може да се очакват престъпни действия и предприемане на 
необходимите мерки, за да не се допусне те да извършат престъпления или да нанесат друга 
вреда на интересите на държавата.9

Министерство на вътрешните работи, като държавна структура, е част от конституционно 
установената форма на държавно управление в Република България. По силата на правнонор-
мативните регламенти, министерството е централно правителствено учреждение, юридическо 
лице, което ръководи отделен клон от управлението на държавата в конкретната сфера на 
дейност. Изпълнението на мисията на МВР чрез вменените му функции и дейности, са основ-
ният критерий за формиране на структурата, управлението и контролът на вътрешните про-
цеси в министерството.10 В тази връзка и съгласно Закона за министерството на вътрешните 
работи, противодействието на престъпленията, извършени от служители на МВР, е възложено 
на Дирекция „Вътрешна сигурност“. Законодателят е определил основните функции на ДВС-
МВР като оперативноиздирвателна, информационно-аналитична и организационна дейности 
по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от слу-
жители на министерството, а тяхното изпълнение чрез използването на съвременни методи и 
средства, е първостепенна задача на оперативноиздирвателните звена на дирекцията.11

От своя страна изпълняваната от ДВС-МВР оперативноиздирвателна дейност протича в 
конкретна среда и под въздействието на определени условия, фактори и обстоятелства, които 
оказват в известна степен положително или отрицателно въздействие върху нейното осъщест-
вяване. В контекста на ОИД такава обстановка се явява оперативната обстановка. Това широко 
използвано в научната литература понятие най-общо може да се определи като съвкупността 
от обективни и субективни фактори, обстоятелства и условия – социални, икономически, гео-
графски и др., които се създават в определен момент на конкретен участък (обект, територия, 
линия) на ОИД и които оказват влияние върху дейността на службите от сектора за сигурност. 
Тя не е абстрактно понятие, а е винаги конкретна и определена в рамките на дадения момент 
и за дадения участък от ОИД.12
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Оперативната обстановка се характеризира и с определена динамичност, като посто-
янно се променя и нейното непрекъснато изучаване заема съществена част от планирането 
и провеждането на най-подходящите мероприятия, позволяващи решаването на конкретни 
задачи. Изучаването на оперативната обстановка е процес, обхващащ факторите, обстоя-
телствата и условията, в които се осъществява ОИД, влиянието на всеки един от тях и съв-
купността от взетите решения по възникналите задачи. Оперативната обстановка се изучава 
и анализира от всички органи, осъществяващи ОИД (разузнавателни, контраразузнавателни 
и полицейски)13. Нейното изучаване трябва да е непрекъснат процес, тъй като и най-малкият 
пропуск може да окаже съществено влияние върху действителната  картина. В процеса на 
изучаване се събират, проверяват и използват сведения за лица, подготвящи, извършващи 
или извършили престъпления или заплахи за сигурността, мястото, времето, средствата и 
методите на извършване и т.н., свързани с конкретно събитие или ситуация, като в случаите, 
когато оперативната обстановка се изучава във връзка с конкретен случай, тя може да се 
разглежда като конкретна оперативно-тактическа обстановка.14 Анализът на оперативната 
обстановка е един от основните елементи в организацията на работа на оперативноиздир-
вателните органи, при който се извършва изучаване на състоянието на престъпността; тен-
денциите в нейното развитие; условията, обстоятелствата и факторите, способстващи за 
извършването на престъпленията и правонарушенията и се прави оценка на ефективността 
на използваните сили и средства от компетентните органи с цел вземането на обосновани 
оперативно-тактически и управленски решения.15

Ето защо без задълбоченото изучаване и анализиране на оперативната обстановка точ-
ни прогнози за нейното бъдещо изменение не могат да се направят, както и не могат да се 
изведат тенденциите, които ще окажат най-силно влияние върху състоянието на отделните  
елементи. Именно чрез прогнозиране на субективните и обективни фактори, които ще опреде-
лят развитието , ще могат да се вземат най-оптималните решения и варианти за действие при 
настъпването на очаквана или инцидентна промяна в нейното състояние. Доброто познаване 
на оперативната обстановка и умението да се анализира и прогнозира правилно, е гаранция 
за всяка оперативноиздирвателна структура успешно да може да формира и издига точните 
изводи и версии и ефективно да провежда разследването на извършена престъпна дейност.16

Съвременните тенденции в средата за сигурност, както и развитието на сложната и дина-
мична оперативна обстановка поставят предизвикателствата и очертават насоките за действие 
на оперативноиздирвателните структури на ДВС-МВР. Съгласно действащото законодателство и 
в изпълнение на функционалните си компетентности, оперативноиздирвателните звена на ДВС 
предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на МВР; осъщест-
вяват превантивна дейност; събират, обработват, анализират, съхраняват и използват инфор-
мация за извършване на оперативноиздирвателна и аналитична дейност и на дейност по пре-
дотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления, извършени от служители 
на МВР и др.17 Анализът на средата за сигурност извежда вероятността служители на МВР да 
извършват деяния, които биха могли да бъдат квалифицирани като престъпления или правонару-
шения, свързани с националната сигурност на страната, някои от които не са инкриминирани, но 
са с висока степен на обществена опасност. Като основна препоръчителна мярка в тази посока е 
усилията на оперативноиздирвателните структури да се насочат към приоритизиране на преван-
тивната дейност при пресичане и разкриване на престъпления или други заплахи за национална-
та сигурност, извършвани от служители на министерството, предотвратяването на престъпните 
им последици и ограничаване на размерите на евентуалните им вреди.

Следващата стъпка трябва да е свързана с предприемането на комплекс от мероприятия 
за създаването на организация по събиране и обработване на цялата постъпваща информа-
ция, анализ и оценка на средата за сигурност.18 С изпълнението на тези дейности като краен 
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резултат се очаква въвеждането на добре функциониращ механизъм за бързото и ефективно 
противодействие на всички престъпления и заплахи, свързани със сигурността на страната, 
включително и спрямо проявите на радикализация и тероризъм сред служителите на МВР. 
Така в системата на МВР ще се постигне по-добра обща функционална ефективност и ефикас-
ност на дейностите за противодействие и ограничаване на този вид престъпност.

В заключение следва да се отбележи, че противодействието на радикализацията и те-
роризма е всеобхватна общодържавна и общонационална дейност, а комплексът от мерки за 
тяхното противодействие обединява дейностите на държавните органи, институции, органи-
зации и граждани за разкриване, предотвратяване и активно противодействие на рисковете, 
заплахите и последиците, породени от насилствената радикализация и тероризъм. Макар, че 
обществото ни не приема под никаква форма екстремистки идеологии и твърдо се противопос-
тавя на всякакви форми на тероризъм, това не изключва вероятността отделни негови членове 
или чужди граждани, пребиваващи в страната да станат съпричастни към подготовката и осъ-
ществяването на терористична дейност. Своевременното анализиране и оценка на процесите 
и факторите, свързани с радикализацията и тероризма, както и бързия обмен на информация, 
са основните мерки за превенция и противодействие на тези негативни обществени явления.19
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The roles of women in international peace and security have been underscored with the adoption of 
UN Security Council Resolution 1325 in 20001, calling for women’s participation in decision-making 

and in incorporating a gender perspective in response to conflict and crisis.2 Yet, gender has been 
largely ignored in the literature on terrorism and little attention is paid to integrating gender dimension 
in efforts addressing the phenomenon.3

This paper argues that women can transform conflict situations and terrorism is not an exception. 
In order to fight extremism effectively a multidimensional and comprehensive response is needed, one 
that considers the gender perspective of violent extremism leading to terrorism.

Ensuring women’s participation at all levels in activities related to counter terrorism is essential, 
hence gender perspectives and considerations should be incorporated in global counter terrorism 
efforts starting with governments around the globe. Stepping on the existing UNSCR 1325 framework, 
governments should implement gender perspectives in policies and activities related to peace and 
security.4 A popular approach is the development of a National Action Plans (NAPs) which incorporates 
concrete measures for gender mainstreaming at social and political level. NAPs are useful tools 
ensuring the application of gender lens in policies and activities taken by governments in implementing 
the WPS in general and in counter-terrorism efforts in particular.

Terrorism has taken a new importance since the attacks by ISIL in Paris, Brussels and Ankara. 
Being amongst the most shocking in the history of these countries, the attacks have shaken the 
global community as a whole. The unprecedented tactics of ISIL in Europe, namely the home-grown 
terrorism inspired by the group are alarming.5 According to the Global Terrorism Index there has been 
an improvement in the levels of global terrorism as a whole, however terrorism remains widespread 
and worsens in some regions as currently 67 countries worldwide are experiencing at least one death 
due to terrorism activities. Meanwhile there are 5 countries in the world where over 1000 deaths are 
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Abstract: International terrorism is a cross-cutting theme for governments around the world. 
Contributing to more comprehensive security policies and efforts, this paper examines both the negative 
and positive roles women play in both ends of terrorism, highlighting the importance of considering 
both women’s roles within terrorist organizations and women’s potential in countering terrorism. The 
paper concentrates on key problems regarding terrorism such as defining the phenomenon and the 
Women, Peace and Security agenda. 
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recorded: Iraq, Afghanistan, Nigeria, Syria, Pakistan. The total number of deaths fell by 27% between 
2016 and 2017 while 2015 is considered as the second deadliest year on record with a global total 
of 29,376 deaths from terrorist activities around the world. In previous years it was recorded that 
Both Boko Haram and ISIL have expanded their activities not just to the neighbouring countries of 
the Middle East and West Africa, but to Europe as well. Currently, the Index shows that Europe is 
becoming safer, as the situation improved and countries like France, Germany and Belgium recorded 
lower numbers of deaths from terrorism.6 However, the situation with international terrorism remains 
serious, terrorism continuous to be a global major threat.

Global terrorism becomes more complex than ever, hastily changing its form and shape.7

Standard peace-making methods have proved ineffective, though there is a strong international 
normative framework in place.8 There are various measures available in the fight against terrorism 
including both soft and hard approaches with long and short term goals such as: political actions, 
punitive measures, legal measures, law enforcement and military operations, counter propaganda 
activities.9

It should be noted that to date there is no universal consensus on a definition of terrorism, 
despite global efforts undertaken in this direction, since October 2001.10 UN Secretary General Kofi 
Annan urged world leaders to agree to a universal definition since “terrorism…constitutes one of the 
most serious threats to international peace and security”.11 The term has been broadly defined by 
governments and security agencies, however, such attempts are “drowned in complexity”.12 In broader 
terms terrorism is a phenomenon both highly concentrated as well as a globally distributed. It is part 
of the larger violent extremism phenomena that includes range of activities so as much damage as 
possible to be inflicted (physical and psychological). Importantly, violent extremism is not necessarily 
terrorism, but terrorism is always a form of violent extremism.

When it comes to terrorism, women are often seen as victims or unwilling participants in terrorist 
activities. Traditionally women are habitually depicted as inherently peaceful and less prone to violence 
than men. Nevertheless, women can and do engage in violent acts either carrying out attacks or 
facilitating violence directly or indirectly, despite the assumption that terrorism is the exclusive domain 
of men.13 Studies have shown that large terrorist groups as Boko Haram, the Pakistani Taliban, ISIL, 
Tamil Tiger, IRA, Hamas, Fatah, Chechen separatist involve women in their terrorist activities where 
women’s participation has evolved from secondary support to their male counterparts.14

While there are no comprehensive studies on the motivation for women to become terrorists, 
it is argued that in fact “most of the same factors that prompt men to become terrorists drive women 
in the same way”.15 Women join terrorist groups willingly despite cultural and social pressure to stay 
home. Drivers could be “adherence to a particular political ideology, such as nationalism; grievance 
and concern with injustice; avenging personal bereavement; a desire to improve one’s social status 
and a desire to change society for the better”.16 In addition, social customs can constrict women’s 
economic opportunities; hence precipitate the participation of women in terrorist activities.

Women also proved to be influential in their capacity to influence violent radicalization leading to 
terrorism. For instance a notable leader of Al Qaeda praised his mother for preparing and urging him 
for Jihad, instead of asking for his return back home.17 In other instances women are highly committed 
insurgents or military leaders.18 According to the statistical estimates made by Bloom women have 
carried a quarter of the total of suicide attacks between 1985 and 2010. 19 In other instances women 
actively participated in women’s wings or all-female brigades within armed organizations, transporting 
weapons and gathering intelligence, expanding their role beyond other forms of political/ideological 
protest.20 Attempts to recruit women into terrorist groups are intensifying as the social and cultural 
barriers that allow women to evade examination at many security checkpoints, for example, have 
been exploited to carry out logistical tasks, including weapon smuggling, increasing the effectiveness 
of terrorist activities.
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Men have also exploited the reluctance of the security forces to inspect women by disguising 
themselves in female clothing, a tactic adopted, among others, by members of al-Qaeda.

With the increasing involvement of women in terrorist organizations and the advancement of 
their military roles, the EU has reiterated its commitment to control the flow of foreign fighters under the 
present counterterrorism strategy. At present, women and girls appear to make up about 10% of those 
leaving Europe, North America and Australia to link up with jihadi groups, including the ISIL, lured with 
sophisticated social media campaigns and promises of meaningful employment.21

Despite the grim reality depicted above, women can be powerful agents of change and can 
play a crucial role in countering terrorism by detecting early signs of violent radicalization leading 
to terrorism such as, intervening before individuals become violent, and delegitimizing violent 
extremist narratives. Often being the first targets of terrorist attacks, women are the first to stand up 
to terrorism.22 Women have been involved in counter-terrorism efforts in many countries, directly or 
indirectly, yielding positive results such as the many examples of projects either led by women or with 
a strong female presence in Bangladesh, Morocco, South Sudan, Pakistan, Indonesia, Tamil Nadu, 
Nepal, Kashmir region.23 For instance, women are well positioned to detect early signs of radicalization 
because of their central role within their communities and families.

This unique vantage point women have allows them to recognize unusual patterns of behavior. 
Mothers have a great impact on their children’s ideologies and character shaping and are influential 
drivers of change in their communities.24 An example of mothers de-rradicalizing their children is the 
initiative of Mossarat Qadeem in Pakistan. 25 Qadeem focuses her efforts on vulnerable young men who 
are very easily influenced into radicalization deploying mothers to pull their sons back from militancy. 
Qadeem’s initiative shows how women in particular are capable of gaining the trust of mothers “living 
on the front lines of extremist recruitment”.26

Sisters Against Violent Extremism (SAVE) (the world’s first female counter-terrorism platform 
project of the Women without Borders organization) focuses on the role of mothers and makes 
the point that women are the first to spot and react to extremism in their families.27 SAVE currently 
operates in Indonesia, Yemen, India, Pakistan, Israel, Palestine and Northern Ireland and continues to 
encourage and empower women to act against violent extremism in their homes and communities.28

In some instances women have been involved as terrorist fighters29 and in some women serve 
as moderating and peaceful forces bringing alternative perspectives to conflict prevention at the grass 
roots of terrorism.30 Take Indonesia where women participate in early-warning campaigns led by 
the two Muslim women’s groups Fatayat NU and Aisyiyah. The groups further focus their efforts on 
empowering Muslim women, women’s movements, and social development.31

As OSCE notes the involvement of women “as policy shapers, educators, community members 
and activists” is essential to counter terrorism.32 Indeed recent discussions in the fight against terrorism 
include the role of gender in counter terrorism efforts.

Given this background including women in every stage and step of counter-terrorism is 
conductive to effectiveness and to smart utilization of resources of all sorts. In this vein the framework 
of UNSCR 1325 provides an effective and important tool for countering terrorism efforts as it puts 
women to the center of peace and security dialogue. UNSCR 1325 aims at protecting and promoting 
women’s rights, role, and empowering women to fully and actively participate in preventing and 
ending conflict. UNSCR 1325 reiterates the great importance that is attached to women’s role in 
the management and resolution of conflicts, as well as in post-conflict efforts. In other words, the 
resolution formally recognizes the role of women as valuable agents in peace processes. Subsequent 
resolutions address protection, prevention, as well as women’s participation and leadership in peace 
building and post-conflict recovery, as well as addressing counter-terrorism and sexual and gender 
based violence.33 Together these resolutions provide the framework where women are protected but 
also empowered to participate in peace processes.
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It is argued that because of their specific social roles and perspectives, women bring different life 
experience, priorities and information to the table that make for more comprehensive and sustainable 
peace agreements. Studies show that women do hold a significant role in the peace process, as there 
is “a 20 per cent increase in the probability of an agreement lasting at least 2 years, and a 35 per cent 
increase in the probability of an agreement lasting at least 2 years”.34 Positive examples and success 
stories like the peace activism in Liberia further strengthens the Women, Peace and Security (WPS) 
framework.35

In 2015 the UN Security Council invited the Secretary General to commission a study on the 
implementation or UNSCR 1325 – the Global Study on the Implementation of UNSCR 1325. The 
review provided more than 400 pages of research and analysis, including the strongest evidence yet 
of the importance of women’s participation calling on the empowerment of women throughout peace 
and security processes “to bring the benefits of inclusiveness, representativeness, and diversity”.36

The UN and EU systems concentrate their efforts on empowering women as a bulwark against 
extremis through soft measures, namely civilian assistance, policy making, human rights programmes.37 
As a whole, the international community shifts its counter-terrorism efforts to an unconventional, a 
more preventive approach. Thus, the need to integrate a gender perspective throughout efforts taken 
is apparent as “true peace requires reconciliation and justice. It requires opportunity and sustainable 
security for all citizens … and women can be a powerful force for peace across all these dimensions”.38

Yet, gender is rarely addressed in terrorism and counter-terrorism efforts. The WPS agenda 
has been excluded from “any meaningful engagement with the Counter-Terrorism Committee since 
its creation”.39 Recent survey shows that of 139 Security Council Resolutions broadly addressing 
terrorism and counter-terrorism between January 2013 and May 2015 “only a handful of resolutions 
make references to women and frequently only stress the prohibitions against sexual violence in 
situations of violence and terrorism”.40 The results showed “a dearth of gender awareness and 
no systematic attempt to address the interface of gender and terrorism.”41 The WPS agenda remains 
limited in its reach and somehow peripheral to a key security issue.

As shown above women have unique access to cultural sensitive and troubled societies. 
Women’s groups are often on the forefront of terrorism being the first to combat the rising tide of 
fundamentalism with their own communities. It is essential to change the existing mind-set seeing 
women only as victims and focus on inclusion and inclusive development as core elements of 
counter- terrorism. This is because the global community should rely on all its resources in order to 
combat terrorism, drawing on the sets of talents, unique perspectives, leadership and professional 
expertise that both genders can bring to the bigger picture. According to NATO Secretary General 
Jens Stoltenberg “gender equality isn’t optional, it’s fundamental” and further argues if “peace is to be 
sustainable, you cannot ignore half the population”.42 To improve multilateral engagement on women, 
peace and security, several major shifts are needed starting from reshaping traditional approaches to 
peace and security.

Furthermore, governments should address gender gaps in their counter-terrorism strategies in 
order to achieve a unified, holistic and coherent approach by both improving women’s security and 
increasing women’s participation in managing and resolving conflicts. Moreover, it is essential for 
governments to create an enabling environment for women to actively participate in military and law 
enforcement forces and further integrate a gender perspective in planning, conducting and evaluating 
education addressing operational needs. Jens Stoltenberg highlights that diversity yields strength and 
effectiveness and that “by integrating gender within operations, we make a tangible difference to the 
lives of women and children”.43

Additionally, governments should move from norm setting to implementation of WPS priorities, 
integrating gender perspectives in policies, activities and efforts related to counter terrorism. This 
could be done by the implementation of UNSCR 132544 and the following adoption of either a formal 
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NAP or by the development of measures which would allow the elements of the WPS agenda to 
move forward in implementation. Following the provisions of the WPS agenda many member states 
followed the recommendation of the resolution and developed NAPs to implement UNSCR 1325.45 
As of September 2019, according to the International League for Peace and Women (PeaceWomen), 
eighty-two UN member states have developed a NAP.46 Hence, developing a NAP has been a popular 
approach, showing the serious commitment from policymakers and civil society representatives to 
recognize women’s agency in peace building, strengthening their voice in peace and security matters, 
building their resilience, and reducing their vulnerability.

NAPs could strengthen the comprehensiveness of actions taken addressing terrorism and 
counter terrorism activities. NAPs could be a powerful tool in the fight against terrorism ensuring 
that gender specific approaches and gender focused methods based on careful gender analysis of 
indicators and factors of radicalization are taken into account, such as gender composition of the 
population, economic and social opportunities, political dynamics education level, social inequality.

In conclusion, terrorism constitutes one of the most serious threats to international peace 
and security, despite global efforts in combating the phenomenon. The continuous intensification 
of terrorist activities in some countries is worrying. In order to be effective, counter terrorism efforts 
need to rely on women’s active and comprehensive participation in all processes and activities 
concerning the phenomenon. Grasping the broad spectrum of women’s role in terrorist and 
counter terrorist activities it is clear that women are more than victims, playing various roles on 
both ends of terrorism.47 Thus, the low level of meaningful participation of women on all levels of 
counter  terrorism efforts is unfounded and counterproductive. Women add a different perspective 
to counter- terrorism activities, thereby strengthening the comprehensiveness of actions taken 
leading to sustainability of peace and security. Stepping on the existing WPS framework in place 
and integrating gender aspects in policies, practices and initiatives, targeting violent extremism 
leading to terrorism would ultimately lead to the transformation and modernization of the security 
forces and changing societal mindsets. In order to combat terrorism effectively “investing in women 
is not only the right thing to do; it is the smart thing to do”.48
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За оценка на ефективността на взаимодействието между Министерството на отбраната, 
държавната и местна власт при бедствия, аварии и катастрофи (БАК) е адаптирана 

методиката на Ф. Кеселринг за оценка и сравняване на варианти на решение по тяхната 
ефективност. Нейното предимство е в приложимостта , независимо от типа на решавана-
та задача, което я прави приемливо средство в инструментариума на комплексния модел 
за синтез на решение.

В основата на използваната методика е изборът на подходящи критерии за оценка, в слу-
чая на ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна власт при БАК.

Ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна власт при бед-
ствия, аварии и катастрофи се изчислява по формула (1).
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където: n – броят на критериите за оценка;
д i – тежест на i-тия критерий (д i = 0 до 1);
p max = 4;
p i  – текущата оценка по i-тия критерий  (p i 0 до 4).

Ефективността Е т  = 0 до 1 със следните диапазони за оценка:
Е вз  > 0.8 – много добро решение;
Е вз  ~ 0.7 – добро решение, което се нуждае от повишаване на бала си, т.е от усъвър-

шенстване по някои показатели;
Е вз < 0.6 – незадоволително решение.
При оценка на ефективността по този начин съществува вероятност от допускане на 

съществена грешка. При голям брой критерии и високи резултати на дадения вариант за 
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Резюме: В доклада е направена оценка на ефективността на взаимодействието 
между Министерството на отбраната (МО), държавната и местна власт при бедствия, 
аварии и катастрофи (БАК). Резултатите от проведеното изследване показват, че 
ефективността е незадоволителна, а нейното повишаване налага усъвършенстване на 
взаимодействието по всеки един от избраните критерии за оценка.
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решение по повечето от тях, наличието на една слаба и дори лоша оценка няма да промени 
съществено крайния резултат. В този случай решението може да попадне в границите на 
добрите или дори на много добрите решения, а в същото време да не може да реализира 
целевата си функция1.

Тъй като всеки един от избраните критерии за оценка на взаимодействието е клю-
чов за реализиране на целевата му функция, зависимостта на ефективността на взаимо-
действието от избраните критерии може да бъде описана с логическата булева функция 
„конюнкция“ (2)

( ) ккккккккккккfЕвз 654321654321 ,,,,, ∧∧∧∧∧==  ,   (2)

където: Евз – ефективност на взаимодействието;
  к1 – к6 – критерии за оценка (от 1 до 6). 
Евз  приема стойности 1 когато всички аргументи имат значение 1 или решението 

удовлетворява изискванията тогава и само тогава, когато всеки един от критериите е изпълнен 
на удовлетворително ниво. 

Отчитайки въведената зависимост (2), формулата за изчисляване на ефективността на 
взаимодействието между МО, държавната и местна власт (1) придобива следния вид2:
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Критерии за оценка ефективността на взаимодействието

Нормативна база
Нормативната уредба и концептуалните документи в областта на защитата при бедствия 

включват множество документи. 
В зависимост от характера и мащаба на бедствените ситуации, ролята на държавата в 

разрешаването им се осъществява на различни нива на управление, като нормативно следва 
да са определени отговорностите и задачите, както на централните и териториални органи на 
изпълнителната власт, така и на органите на местното самоуправление3.

Съществуващата нормативна база следва да регламентира специфичната дейност на 
структурите и лицата в конкретни области. Всички тези документи следва да се познават и 
спазват както от структурите в рамките на публичния сектор, така и от всички физически и 
юридически лица в обхвата, в които ги касае.

Наличие на сили
Съществуват значителни трудности за обезпечаване на системата за защита на населе-

нието при бедствия в България с необходимите за това човешки ресурси.4

За ефективна защита при бедствия е необходимо окомплектоване и поддържане в го-
товност на сили за действие при възникване на извънредни ситуации (техника, екипи), както и 
създаване на групировка от сили за провеждане на спасителни неотложни аварийно-възстано-
вителни работи (СНАВР) в огнището на поражение.

При възникване на БАК на територията на община/област, СНАВР се организират и ръ-
ководят от общински/областен щаб за изпълнение на общинския/областния план за защита 
при бедствия и се провеждат със силите на Единната спасителна система (ЕСС), подчинените 
органи за управление и формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията 
от бедствия (ФОППБ).
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Осигуреност и достатъчност на ресурсите
Този критерий изисква осигуряване на ФОППБ, държавната и местна власт с необходи-

мите количества материални ресурси (МР) и услуги в съответствие с плановете на защита на 
населението на национално, областно, общинско и ведомствено ниво.

При операции по защита на населението, органите за управление трябва да осигурят, 
самостоятелно или колективно, доставката на минималните количества от най-важните мате-
риални ресурси и услуги, необходими за започване на операцията и тяхното допълване/под-
държане в съответствие с плановете.

Критерият „достатъчност“ предполага наличието на достатъчно ресурси за подготовка и 
провеждане на всички фази на операциите – преди, по време и след възникване на бедствието. 
Осигуреността и достатъчността са взаимно свързани.

Информираност
Бедствията възникват бързо и неочаквано. След бедствие местните власти и оказващите 

помощ ще пристигнат на мястото, но има възможност да не успеят да достигнат до всички не-
забавно. Възможно е помощта да пристигне след няколко часа, но понякога може да отнеме и 
дни. В тази връзка следва да се работи непрекъснато за повишаване на информираността на 
населението за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи.

Информираността в реално време по отношение на логистичните ресурси е от съ-
ществено значение за съпоставяне на „реалната логистична картина“ с планирането на 
ефективно логистично осигуряване и необходимия за неговото осъществяване личен със-
тав5. Навременният обмен на актуална информация е от изключителна важност за взаимо-
действието при бедствия.

Необходимо е изграждане и поддържане в готовност на система за управление, наблю-
дение и контрол, незабавно информиране и оповестяване на населението и силите на Единна-
та спасителна система за създалата се обстановка.

Подготовка
Изграждането, поддържането и усъвършенстването на способностите на въоръжените 

сили, както и на силите на ЕСС за водене на операции следва да се осъществява с провежда-
нето на целенасочена, постоянна и максимално близка до реалната обстановка, подготовка. 
Подготовката е постоянен процес на придобиване, поддържане и усъвършенстване на спо-
собности на личния състав, общинските и областни щабове и формированията за провеждане 
на операции. Ефективното й планиране и провеждане предопределя успеха или неуспеха на 
провежданите операции по защита на населението при БАК.

Индивидуалната подготовка обхваща цялостния процес на придобиване на общи и 
специфични знания и умения, тяхното поддържане и усъвършенстване за изпълнение на 
определените функционални задължения. Тя цели превръщането на обучаемия в уверен, 
дисциплиниран, физически натрениран и добре мотивиран индивид, притежаващ умения и 
качества, необходими за изпълнение на специфични задачи. Индивидуалната подготовка 
включва обучение в учебните центрове, военните (военномедицинските, полицейските) или 
други учебни заведения и подготовка във военните формирования и общинските и област-
ните щабове, които осигуряват първоначално обучение, последващата професионална ква-
лификация и нейното поддържане. Индивидуалната подготовка осигурява придобиването на 
основните компетентности.

Индивидуалната подготовка предхожда колективната подготовка. Последната е послед-
ваща, а в много случаи и съпътстваща индивидуалната подготовка, предназначена да под-
готвя екипите, формированията, общинските и областните щабове за изпълнение на задачи, 
мисии и операции. Когато става въпрос за операции по защита на населението е необходима 
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съвместна подготовка между Министерство на отбраната, държавна и местна власт при БАК. 
Съвместната подготовка е елемент на колективната подготовка. Колективната подготовка 
следва да се провежда в системата на занятия по усвояване и практическото прилагане на 
доктрините, плановете и процедурите за достигане и поддържане на тактически, оперативни 
и стратегически способности.

Подготовката като процес изисква детайлно прецизиране на време, ресурси  и сили 
с цел определяне на най-добрия начин за провеждане. Принципите на подготовката, пред-
ставляват система от ръководни начала, правила, положения и идеи. Те произтичат от 
закономерностите на учебния процес и отразяват обективните изисквания на тези зако-
номерности към целите, съдържанието, методите и формите за организация на подготов-
ката. Прилагат се за всички дейности независимо от темата, компонентите, мястото или 
времето. Всеки един от принципите съдържа в себе си съответните основни насоки, които 
поддържат и разширяват неговото значение. Принципите на подготовка дават насоки за 
определяне на тренировъчната рамка и определят ефективността на подготовката. За по-
вишаване нивото на подготовка, общинските и областните щабове и формированията от 
въоръжените сили трябва да използват комбинацията от симулациите на живо, виртуални-
те и конструктивни симулации и компютърни игри.

Време за реакция
Време за реакция на силите на ЕСС е в пряка зависимост от времето за оповестяване 

τ р, времето за явяване в пункта за постоянна дислокация τ яв, времето за изнасяне от пункта за 
постоянна дислокация до обекта за изпълнение на неотложните спасително-възстановителни 
работи (НАВР) τ м(време за марш) времето за развръщане τ раз. Същото може да се определи 
с формулата:

         
(4)

Целевата функция трябва да клони към minimum (min).
В случай на необходимост от предислокация в хода на НАВР при решение на ръководи-

теля на операциите, времето за реакция на всяко предислоцирано формирование зависи от 
времето за свръщане, времето за предислокация на новия обект и времето за развръщане на 
новия обект и се определя по следната формула:

                 (5)

С цел минимизиране на тези времената е необходимо условието за мобилност на фор-
мированията, което може да се изведе като подкритерий на необходимото време за време за 
реакция и за минимизиране на времето за НАВР. Мобилността на формированията от ЕСС се 
заключава в способността им в минимални срокове да се привеждат в готовност за предисло-
кация, самата предислокация и развръщане на заповядания обект за НАВР. Целевата функция 
трябва да клони към min.

За нуждите на настоящето изследване е приложен варианта на стандартизираната анке-
та с писмено получаване на отговори на въпроси от определени групи експерти. Като експерти 
се използват утвърдени специалисти, преподаватели, военнослужещи, слушатели, дейци на 
науката и потенциални потребители на обекта на изследване9.

Анкетата е проведена с експерти в сферата на защитата на населението при БАК разпре-
делени в четири групи:

І група: Министерство на отбраната – в Дирекции „Стратегическо планиране“, „Операции 
и подготовка“, „Логистика“, Съвместно командване на силите, Военния команден център и во-
енно формирование 28880 - Белене.
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ІІ група: Военна академия „Г. С. Раковски” – академичен състав, обучаеми в магис-
търски програми „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, „Органи-
зация и управление на оперативно ниво“ и „Стратегически курс“ редовна и задочна форма 
на обучение.

ІІІ група: ГД „ПБЗН“ – в СД „ПБЗН“, РД „ПБЗН“ – Монтана, Учебния център на ГД „ПБЗН“ 
- МВР в гр. Монтана и РС „ПБЗН“ - Търговище.

ІV група: Експерти – в област Плевен и Перник, община Перник и Белене.
В анкетата бяха обхванати общо 48 (четиридесет и осем) офицери от изброените групи, 

имащи отношение към дейността на ФООПБ от Българската армия, 6 (шест) експерти от ГД 
„ПБЗН“ и 9 (девет) експерти на областно и общинско ниво.

Обработка и анализ на резултатите от изследването
ПЪРВА ГРУПА

Средните резултати на тегловите коефициенти на експертите от първа група са предста-
вени в таблица 1.

Анализът на резултатите, разкрива, че експертите от първа група са посочили наличие-
то на сили като критерий с най-голяма тежест относно цялостната стойност на решението. В 
същото време, информираността и времето за реакции са посочени като критерии с най-малка 
тежест.

Таблица 1

Средни резултати на тегловите коефициенти (първа група)
Критерии Стойност на приетия теглови коефициент

Нормативна база 0,6
Наличие на сили 0,8

Осигуреност и достатъчност на МР 0,6
Информираност 0,5

Подготовка 0,7
Време за реакция 0,5

Резултатите от оценката на текущото състояние на взаимодействието на експертите от 
първа група са показани в таблици 2 и 3.

Таблица 2

Оценка на текущото състояние
Критерии Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12

Нормативна база 3 3 3 3 2 1 1 4 3 2 1 1
Наличие на сили 3 3 3 3 3 2 1 4 4 3 3 3

Осигуреност и 
достатъчност на 

МР

2 2 1 2 1 1 0 4 2 2 0 0

Информираност 1 1 1 1 3 2 1 4 3 2 1 1
Подготовка 1 1 1 1 3 3 1 4 4 3 3 3

Време за реакция 1 1 1 1 4 3 1 4 4 4 1 0
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Таблица 3

Критерии Е13 Е14 Е15 Е16 Е17 Е18 Е19 Е20 Е21 Е22
Нормативна база 4 4 3 3 3 4 2 1 2 3
Наличие на сили 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4

Осигуреност и 
достатъчност на МР

1 0 3 2 3 3 2 2 2 3

Информираност 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3
Подготовка 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4

Време за реакция 4 4 3 4 2 4 3 3 2 2

Анализът на резултатите от таблици 2 и 3 и фигура 1, показва, че експертите от първа 
група са оценили най-високо критерия подготовка на силите за реагиране при бедствия.

В същото време, критерия осигуреност и достатъчност на материалните ресурси е полу-
чил най-ниска оценка.

Фиг. 1. Оценка на текущото състояние – средно аритметичен резултат (първа група)

ВТОРА ГРУПА
Анализът на резултатите показва, че експертите от втора група са посочили нормативна-

та база, информираността и подготовката като критерии с най-голяма тежест относно цялост-
ната стойност на решението.

В същото време, наличието на сили, осигуреност и достатъчност на материалните ресур-
си и времето за реакция като критерии с по-малка тежест.

Средните резултати на тегловите коефициенти на експертите от втора група са предста-
вени в таблица 4.

Таблица 4

Средни резултати на тегловите коефициенти (втора група)

Критерии Стойност на приетия теглови коефициент
Нормативна база 0,7
Наличие на сили 0,6
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Критерии Стойност на приетия теглови коефициент
Осигуреност и 
достатъчност на МР

0,6

Информираност 0,7
Подготовка 0,7
Време за реакция 0,6

Резултатите от оценката на текущото състояние на взаимодействието, на експертите от 
втора група, са показани в таблици 5 и 6.

Таблица 5

Оценка на текущото състояние

Критерии Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9 Е10 Е11 Е12 Е13
Нормативна база 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3
Наличие на сили 2 2 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 4

Осигуреност и 
достатъчност на МР

2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2

Информираност 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2
Подготовка 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3

Време за реакция 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3

Таблица 6

Критерии Е14 Е15 Е16 Е17 Е18 Е19 Е20 Е21 Е22 Е23 Е24 Е25 Е26
Нормативна база 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4
Наличие на сили 3 2 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 4

Осигуреност и 
достатъчност на 

МР

3 2 2 1 2 4 3 3 4 3 3 1 3

Информираност 1 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3
Подготовка 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4

Време за реакция 3 2 2 2 2 4 1 3 4 3 3 3 4

Анализът на резултатите от таблици 5 и 6 и фигура 2 показва, че експертите от втора 
група са оценили най-високо критериите нормативната база, наличието на сили и времето за 
реакция.

В същото време, критерият информираност е получил най-ниска оценка.

ТРЕТА ГРУПА
Анализът на резултатите, показва, че експертите от трета група са посочили нор-

мативната база като критерия с най-голяма тежест относно цялостната стойност на ре-
шението.

В същото време – осигуреността и достатъчността на материалните ресурси като крите-
рий с най-малка тежест.
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Средните резултати на тегловите коефициенти на експертите от трета група са предста-
вени в таблица 7. 

Таблица 7

Средни резултати на тегловите коефициенти (трета група)
Критерии Стойност на приетия теглови коефициент
Нормативна база 0,8
Наличие на сили 0,7
Осигуреност и достатъчност на МР 0,3
Информираност 0,7
Подготовка 1,0
Време за реакция 0,9

Резултатите от оценката на текущото състояние на взаимодействието, на експертите от 
трета група, са показани в таблица 8.

Таблица 8

Оценка на текущото състояние
Критерии Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6
Нормативна база 3 3 2 2 4 3
Наличие на сили 3 3 3 3 4 3
Осигуреност и достатъчност на МР 2 2 2 2 1 2
Информираност 3 3 3 3 2 3
Подготовка 4 4 4 3 4 4

         Време за реакция 4 4 4 4 4 3

Анализът на резултатите от таблица 8 и фигура 3, показва, че експертите от трета група 
са оценили най-високо критериите подготовка и време за реакция.

Фиг. 2. Оценка на текущото състояние – средно аритметичен резултат (втора група)
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В същото време, критерия осигуреност и достатъчност на материалните ресурси е полу-
чил най-ниска оценка.

Фиг. 3. Оценка на текущото състояние – средно аритметичен резултат (трета група)

ЧЕТВЪРТА ГРУПА
Средните резултати на тегловите коефициенти на експертите от четвърта група са пред-

ставени в таблица 9.
Анализът на резултатите показва, че експертите от четвърта група са посочили подготов-

ката като критерия с най-голяма тежест относно цялостната стойност на решението. В същото 
време – осигуреността и достатъчността на материалните ресурси, както и информираността 
с по-малка тежест.

Таблица 9

Средни резултати на тегловите коефициенти (четвърта група)
Критерии Стойност на приетия теглови коефициент
Нормативна база 0,4
Наличие на сили 0,5
Осигуреност и достатъчност на МР 0,3
Информираност 0,3
Подготовка 0,6
Време за реакция 0,4

Резултатите от оценката на текущото състояние на взаимодействието са показани в таб-
лица 10.

Таблица 10
Критерии Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9
Нормативна база 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Наличие на сили 2 1 1 2 2 2 2 2 3
Осигуреност и достатъчност на МР 2 1 1 2 2 1 2 2 2
Информираност 2 2 2 2 1 2 2 2 2
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Критерии Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 Е9
Подготовка 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Време за реакция 2 2 2 1 2 2 2 3 2

Анализът на резултатите от таблица 10 и фигура 4, показва, че експертите от четвърта 
група са оценили най-високо критериите нормативна база и подготовка.

В същото време, критерия осигуреност и достатъчност на материалните ресурси е полу-
чил най-ниска оценка.

Фиг. 4. Оценка на текущото състояние – средно аритметичен резултат (четвърта група)

Фиг. 5. Обобщена оценка на текущото състояние на взаимодействието между МО, 
държавната и местна власт при БАК
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Обобщената оценка на текущото състояние на взаимодействието между МО, държавната 
и местна власт при БАК е представена във фигура 5.

От фигура 5 е видно, че подготовката е с най-висока обща оценка от всички останали 
критерии за оценка ефективността на взаимодействието. Следва да се има предвид, че ре-
зултатът обаче е едва 2.9, докато оценката може да приема стойности от 1 до 4. Аналогично е 
положението и при оценката на другите критерии. От това може да се наложи изводът, че съ-
ществуващото взаимодействие между МО, държавната и местна власт при БАК може да бъде 
усъвършенствано по всички критерии. 

За показател на мнението на групите е приет средноаритметичния резултат от стойности-
те на тегловите коефициенти, определени от експертите (таблица 11). 

Имайки предвид посочените стойности, може да се обобщи, че нормативната база, нали-
чието на сили и подготовката, според експертите, са с еднаква и по-голяма тежест от останали-
те два – осигуреност и достатъчност на материалните ресурси и информираността.

Таблица 11

Обобщен резултат на приетите теглови коефициенти 
Критерии Стойност на приетия теглови коефициент
Нормативна база 0,7
Наличие на сили 0,7
Осигуреност и достатъчност на МР 0,5
Информираност 0,5
Подготовка 0,7
Време за реакция 0,6

Определяне на настоящата ефективност на взаимодействието между МО, 
държавната и местна власт при бедствия, аварии и катастрофи

Ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна власт при бед-
ствия, аварии и катастрофи се определя по разгледаната формула (1) с използване на тегло-
вите коефициенти от таблица 11 и оценките от фигура 5.

Резултатът показва, че ефективността на взаимодействието попада между 0.6 (незадо-
волителна) и 0.7 (добра, която се нуждае от повишаване на бала си, т.е от усъвършенстване 
по някои показатели).

1 Марков, И. Техническа ефективност на дистанционните химически детектори. – В: Военен журнал 2/2015, с. 
102. ISSN 0861-7392.

2  Марков, И. Усъвършенстване на системата за докладване и предупреждение за ядрени, химически и биоло-
гични събития чрез използване на детектори за дистанционно откриване на заразяването, Дисертационен труд. София, 
2015, с. 118 – 119.

3  Георгиев, Г. Взаимодействие между областната и общинската администрация с Българската армия в управле-
нието при бедствия и аварии – В: Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“: Факултет „Командно-щабен“. София, 
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Административно-правната система за управление на отбраната има устойчив във времето 
характер и е резултат от серия решения, взети с оглед приспособяването на национални-

те ценности, цели, интереси и военностратегически възгледи към условията на вътрешната и 
международната среда за сигурност. Високата динамика на процесите, свързани със заплахите 
за сигурността и подходящите начини за посрещането им, поставят императива за нейното 
непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Усъвършенстване на административно-правната система за управление на отбраната 
може да се окачестви като квинтесенция на провежданата от държавата вътрешна и външна 
политика за трансформация на отбранителната институция, затова от избора на модел за усъ-
вършенстване и трансформация зависи решаването на всички главни въпроси в краткосрочен 
и дългосрочен план.

Общи предпоставки за създаване на модел за усъвършенстване  
на административно-правната система за управление на отбраната

Проблемът за избора на пътища и средства за усъвършенстване на административ-
но-правната система за управление на отбраната може да бъде отнесен към нов клас научни 
въпроси, които до голяма степен изискват приложението на множество различни подходи и ме-
тоди в сравнение с досега използваните. С други думи това е нестандартна задача, изискваща 
ново мислене, при което анализът на перспективите пред развитието на страната трябва да се 
осъществява при отчитане на няколко основни фактора:

Първо, промените в средата за сигурност, които световната глобализация и политиката 
на държавите в региона пораждат.

Второ, необходимостта от повишаване на способностите за сигурност и отбрана на Бъл-
гария, основано на устойчиво и адекватно структурирана отбранителна институция. 

СЪВЪР ЕНС ВАНЕ НА А ИНИС РА ИВН ПРАВНА А 
СИС Е А А ПРАВЛЕНИЕ НА РАНА А

Резюме: На основата на ретроспективен анализ на военната институция в България, 
която има изградени традиции и опит, членството на страната в ЕС и НАТО, както и 
новите предизвикателства пред сектора за сигурност, е направен опит да се очертаят 
основните промени в организационната структура, функциите и нормативната уредба, 
за да може административно-правната система за управление на отбраната да изпълнява 
ефективно ролята си на фактор за национална сигурност.

Ключови думи: национална сигурност, военна институция, административно-правна 
система
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Abstract: Based on a retrospective analysis of the military institution in Bulgaria, which has 
traditions and experience of its own, the membership of the country in EU and NATO, as well as 
the new challenges in the front of the security sphere, an attempt was made to outline the major 
changes in the organizational structure, the functions, and the regulations, so that the administrative-
jurisprudence system may serve its purpose effectively as a factor of national security.
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Трето, от особена важност е да се осигури поддръжката за завършване на трансформа-
цията и осигуряване на необходимите резерви от страна на преобладаващата част от населе-
нието на страната.

За тази цел е необходимо да се определят методологията на анализа и перспективите 
и алтернативите на усъвършенстване. При определянето на изходните принципи на анализа 
могат да бъдат изведени три главни момента:

Първият е свързан с факта, че анализът на толкова значим проблем може да бъде осъ-
ществен само на основата на т.нар. теория на социалните алтернативи. Това прави изклю-
чително сложен и уникален проблемът за обществения избор на модел за усъвършенстване 
– щом са възможни варианти, възниква и въпросът за избора на един от тях.

Второто съображение при определяне на перспективите за развитие се свежда до това, 
че анализът на проблем от такъв клас изисква съвършено ново равнище на мислене. Необхо-
димо е да се мисли мащабно, от гледна точка на поколенията, а не от позицията на текущите 
събития. При това оценките и изводите, които се правят при ограничаване на проблемите в 
рамките на една, две или три години, коренно се различават от тези, дадени при отчитане на 
стратегическата перспектива.

Третото изискване при прогностичния анализ е необходимостта да се отчете въздействи-
ето на глобализацията върху сигурността на страната, както външна така и вътрешна. Само 
в рамките на общите тенденции на глобалното развитие на сигурността могат да се иденти-
фицират и разберат проблемите, възникващи за Националната сигурност, и да се намерят 
подходящи решения.

Това налага изработването на модел за усъвършенстване на административно-правната 
система за управление на отбраната, който да е съобразен със съществуващите особености и 
ограничения на средата. Изборът на модел за усъвършенстване на административно правната 
система за управление на отбраната винаги е съзнателен акт и тъй като предполага избор от 
възможни алтернативи, ние имаме предвид избор на траектория на движение с ясна и точна 
представа за крайната цел в системата на приоритетите и етапите на развитие. По мое мнение 
у нас досега не е правен опит да се изгради модел за усъвършенстване на административ-
но-правната система за управление на отбраната от позициите и мащаба на стратегическото 
развитие. Всичките планове за развитие на Въоръжените сили за определени периоди и кори-
гирането им впоследствие времево по никакъв начин не кореспондират с усъвършенстването 
на отбранителната институция на стратегическо ниво на управление на отбраната и правната 
уредба, касаеща отбраната.

Затова една от първостепенните задачи в тази насока е създаването на задълбочена, 
балансирана и дълговременна линия за усъвършенстване на административно-правната сис-
тема за управление на отбраната, което през последните години се отчита от експертите по 
националната сигурност.

Освен това, когато трябва да се прави избор между възможните алтернативи за развитие 
на сектора за сигурност, този избор по никакъв начин не е произволен, а има своите ограничи-
тели, които непременно изискват реалистична оценка. Тези ограничители най-общо могат да 
се сведат до:

Първо, като разглеждаме проблема за Националната сигурност на Република България 
в световен мащаб и в условията на глобализация, е необходимо да отчитаме и анализираме 
глобалните тенденции в развитието и усъвършенстването, тъй като от съществено значение е 
да успеем да се „впишем“ в тези качествени преобразувания. 

Втората група ограничители се отнасят до цялата съвкупност от условия, свързани с 
трансформирането на отбраната и Въоръжените сили и социално-икономическо развитие на 
страната, тъй като ресурсният потенциал (особено по отношение на човешки ресурс, мобили-
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зационен ресурс и капиталови натрупвания), с който разполагаме и който ще използваме през 
следващите 10 – 15 години, на практика вече е формиран.

За да изработим адекватен модел, трябва да определим основните насоки за усъвър-
шенстване на административно-правната система за управление на отбраната. Тук при избора 
на приоритети е необходимо, в съответствие с равнището на икономическо и обществено раз-
витие на страната и при отчитане на световните тенденции, да бъдат формулирани отправните 
целеви постановки на модела. 

В съвременни условия качествените вложения в усъвършенстване системите за управ- 
ление на отбраната са решаващи за организационния прогрес и затова са най-ефективни от 
стратегическа гледна точка. Именно този факт изисква в модела за усъвършенстване на адми-
нистративно-правната система за управление на отбраната в качеството на целеви ориентир 
да бъдат позиционирани вложенията в организационното моделиране на архитектурата на Ми-
нистерството на отбраната1.

С административно-правното осигуряване е свързано едно значимо от гледна точка на 
реализацията на модела условие – позицията на гражданите на Република България по отно-
шение на провежданите от управляващите мероприятия за повишаване ефективността на ра-
бота на администрацията. Регистрирането на стабилен, траен и необратим процес на усъвър-
шенстване на административно-правната система за управление на отбраната е пряко свър-
зано със съпричастността на гражданското общество към протичащите в сектора за сигурност 
промени и най-вече на тези, заети с процесите на управление и администриране на отбраната.

Другият значим фактор при изработване на теоретичния модел за усъвършенстване на 
административно-правната система за управление на отбраната е свързан с членството на 
Република България в НАТО. В голяма част от страните членки се използват модерни подходи 
за организационно моделиране на управленските структури. Алиансът също успешно прилага 
такъв подход при изготвяне на организационната си архитектура. Ето защо възможностите за 
устойчиво развитие на т.нар. общества в преход, сред които е и нашата държава, в най-висока 
степен зависят от тенденциите и темповете на интеграция към по-развитите партньори и съю-
зници. 

Теоретичен модел за усъвършенстване на административно-правната система  
за управление на отбраната

Интеграцията на България в НАТО и Европейския съюз няма алтернатива. Тя е главно 
стратегическо направление в развитие ни през следващите години като пълноправни членове 
и съюзници. Това прави особено актуално изработването на модел2 за усъвършенстване на 
административно-правната система за управление на отбраната чрез интеграция. 

Същност на модела
Същността на модела се свежда до възможността да се повиши равнището на сигурност 

на Република България посредством достигане равнището на по-високо развитото, стабилно 
и модерно пространство на останалите страни, членки на НАТО и ЕС. Това предполага тран-
сформация и развитие към модерни и ефективни Въоръжени сили – на първо място за осигу-
ряване Националната сигурност и на второ – за адекватно и равноправно участие в съюзните 
ангажименти. Развитието като трансформация изисква трайно съгласие за промяна към модер-
ност и може да бъде осъществено само от национални елити в добрия смисъл на това понятие. 
Трансформацията предполага подкрепата и участието на преобладаващата част от населе-
нието на страната, съчетани с умела и прецизна политика и със справедливо и обосновано 

1 Христов, Н. Архитектурен подход в отбраната. София: Военна академия „Г.С. Раковски“, 2013.
2 Велкова, Л. Модел за стратегия за икономическа сигурност на Република България. – В: Военен журнал, 2005, 

бр. 4, с. 99 – 106.
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разходване на средства. Следователно повишаването на ефективността на функциониране на 
системите за управление на отбраната чрез развитие и трансформация е много по-широко от 
решаването на технократични проблеми, изисква пълна мобилизация и ефективно използване 
на разполагаемите ресурси, предполага изработването на подходяща политика и прилагането 
 от съответните институции на властта. Тук е особено важно да подчертаем, че повишаването 

на равнището на националната сигурност не може да бъде постигнато при използването на 
догми и доктринерски подходи, които не са съобразени с националните особености и постиже-
ния на страната. Необходимо е да се познава същността на различните парадигми за отбра-
нително развитие, а така също и реалният дългогодишен опит на различните държави, за да 
може той да бъде използван и приложен в съответствие с целите и специфичните потребности 
на сектора за сигурност.

Структура на модела
Принципи

Принципна постановка е моделът за усъвършенстване на административно-правната 
система за управление на отбраната да се основава на определена концепция за трансфор-
мация на Въоръжените сили, отговаряща на условията създадени от членството на Република 
България  в НАТО и Европейския съюз, която да включва отделни количествени цели като 
конкретизация на стратегическата концепция, без да се допускат увлечения в тази посока.

Вторият принцип е, че макар да е необходимо моделът за усъвършенстване да има 10 – 
12 годишен хоризонт и да съдържа най-важните междинни и крайни цели по всички направ-
ления, както и средствата за тяхното постигане и поддържане, тя не трябва да се превръща в 
дългосрочен план за действие. Необходимо е да съдържа основните насоки на трансформация 
– обхват, интензивност, и политика, чрез която ще се осъществява нарастването на ефектив-
ността на работа на административно-правната система за управление на отбраната.

Третият принцип е, че моделът за усъвършенстване трябва да бъде ресурсно осигурен 
(това включва физически, човешки, финансови и информационни ресурси), да се основава на 
подходяща политика, свързана с развитието на институцията, на нейните задачи и начини на 
функциониране при трансформацията на Въоръжените сили и по-специално на военната ор-
ганизация на стратегическо ниво на управление на отбраната в съответствие със стандартите 
на НАТО.

И накрая, моделът за усъвършенстване трябва да бъде гъвкав, адаптивен и отворен за 
периодична актуализация в съответствие с бързо променящата се среда за сигурност на ре-
гионално и световно нива и с получената информация при отчитане на интересите на цялото 
общество.

Функции
Моделът за усъвършенстване на административно-правната система за управление на 

отбраната е необходимо да изпълнява няколко основни функции:
Първо, да определя приоритети. Тъй като ресурсите за отбрана са ограничени, а по-

требностите са неограничени, се налага извеждането на приоритети за постигане на резултати 
от усъвършенстването на административно-правната система за управление на отбраната и 
трансформацията на Въоръжените сили и съответното насочване на ресурси към тях.

Второ, да осъществява координация. Осъществяването на координацията обаче 
предполага отлично развита организационна структура с присъщите  механизми и в тясно 
взаимодействие със системата за управление на отбраната. В света няма държава, в която 
тези условия да са налице. Това изисква координация между различните нива на държавно 
управление по хоризонтала и вертикала, политическото и военното ръководство, между екс-
пертния и изпълнителският състав, свързани с императивите на съвремието. 
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Трето, да допринася за постигане на национално съгласие, да култивира активна и трай-
на съпричастност и съучастие. По принцип, за да се разработи модел за усъвършенстване на 
административно-правната система за управление на отбраната, априори се изисква наличие 
на национално съгласие и достатъчно ниво на амбиция от политическото и военното ръковод-
ство на отбраната, но реализирането на този модел на практика трябва да консолидира всички 
експерти, като приобщава за своето изпълнение различни обществени групи. 

Четвърто, да служи като катализатор на всеобхватни промени в сектора за сигурност и 
отбрана. За да се реализира високо равнище на сигурност, е необходимо моделът да се опре 
на теоретичните и практически постановки, свързани с управление на отбраната. 

Пето, да предполага взаимодействие между политическото и военнополитическото ръко-
водство на страната, без да ги противопоставя. Моделът за усъвършенстване на административ-
но-правната система за управление на отбраната трябва да се основава на взаимното допълване 
между политическото и военнополитическото ръководство на страната, а не на пълната им вза-
имна зависимост. Теоретичният модел трябва да отчита, че в определени области (отбранителни 
способности, военно образование, научни изследвания в областта на отбраната, военна инфра-
структура) политическото и военнополитическото ръководство на страната ще работят като парт-
ньори; в други сектори ще се изработва регулативната система, без която те не могат да действат.

Цели
Целеполагането е изключително важно при изработването на всеки теоретичен модел, а 

успешното формулиране на целите до голяма степен предопределя съдбата на модела.
Необходимо е да се изтъкне съществената разлика между целите на модела за усъвър-

шенстване на административно-правната система за управление на отбраната и средствата за 
тяхното постигане. Целта е главната причина за създаването на модела, докато средствата са 
инструментите на институционалната, отбранителната и други политики, които съдействат за 
постигане на целите.

Основната цел на модела за усъвършенстване на административно-правната система 
за управление на отбраната трябва да е насочена към гарантирането на такива равнища на 
усъвършенстване и трансформация, при които да се създадат съпоставими с НАТО стандарти, 
условия за функциониране на административно-правната система за управление на отбрана-
та, ефективно организационно развитие и модернизация на Въоръжените сили за създаване на 
висококачествено публично благо отбрана.

Постигането на основната цел изисква нейното декомпозиране до следните цели:
1. Устойчиво функциониране на административно-правната система за управление на 

отбраната в режим на разширено възпроизводство както при нормални, така и при екстремални 
условия.

2. Адекватно функционираща и адаптирана към съвременните предизвикателства правна 
система, отнасяща се до отбраната и до административно-правната система за управлението .

3. Развита доктринална и концептуална база, свързана с изграждането и функциониране-
то на отбраната по цялата йерархична структура на документите.

4. Въведена и адекватно функционираща архитектурна рамка на Министерството на 
отбраната по подобие на Архитектурната рамка на Министерството на отбраната на САЩ 
(Department of Defense Architecture Framework – DoDAF), Великобритания (Ministry of Defense 
Architecture Framework – MODAF), НАТО (The NATO Architecture Framework – NAF), Франция 
(AGATE), Австралия (IDA), Канада (DNDAF) и др.

5. Развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната при непре-
къснат граждански контрол, с потенциал за гъвкавост, планиране и ефективно реагиране.

6. Устойчивост на функционирането на системата за поддържане на мобилизационните 
ресурси като част от мисията на Министерството на отбраната. 
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7. Насърчаване развитието и поддържане на военния научен потенциал на страната като 
експертиза при създаване на насоки за по нататъшно развитие и усъвършенстване на админи-
стративно-правната система за управление на отбраната.

8. Противодействие и преодоляване на корупционните практики в административно-прав-
ната система за управление на отбраната, дори и чрез създаване на нова структура в самото 
министерство. 

Задачи
Моделът за усъвършенстване на административно-правната система за управление на 

отбраната трябва да реши следните по-главни задачи:
1. Определяне на критериите и параметрите, характеризиращи националните интереси 

в областта на отбраната и съответстващи на изискванията за национална сигурност в процеса 
на трансформация на Въоръжените сили и достигане на пълна оперативна съвместимост със 
съюзниците от НАТО. 

2. Характеристика на вътрешните и външните заплахи за сигурността на Република Бъл-
гария като съвкупност от условия и фактори, създаващи опасност за нарушаване и прекъсване 
на процеса на усъвършенстване и трансформация.

3. Определяне и мониторинг на факторите, подкопаващи устойчивостта на функционира-
не на административно-правната система за управление на отбраната в краткосрочна, средно-
срочна и дългосрочна перспектива.

4. Формиране на политика, осъществяване на институционални преобразования и набе-
лязване на необходими механизми за ефективно вписване на Министерство на отбраната в 
НАТО и европейското пространство за сигурност, както и за смекчаване на факторите, подко-
паващи устойчивостта на отбраната.

5. Изграждане на система от конкретни мероприятия, реализирани на основата на качест-
вени индикатори и количествени показатели, свързани с успешното приключване на усъвър-
шенстването на административно-правната система за управление на отбраната и трансфор-
мацията на Въоръжените сили.

Възможни средства за постигане на целите и задачите са:
1. Реорганизиране и изграждане на модерна и работеща организационната структура на 

административно-правната система за управление на отбраната.
2. Повишаване на ефективността на управление на отбраната чрез въвеждане на нови и 

модерни подходи.
3. Повишаване на образователната квалификация на заетите с процесите на управление 

на отбраната.
4. Ефективен подбор на най-адекватните и подготвени експерти от сферата на сигур-

ността и отбраната.
5. Осигуряване на ефективен граждански контрол над процесите по усъвършенстване и 

трансформация.
6. Въвеждане на информационни технологии.
7. Привличане на ресурси за финансово осигуряване на комплекса от организационни 

усилия по прилагане на архитектурния подход в Министерство на отбраната от източници из-
вън бюджета на министерството.

8. Провеждане на целенасочена политика за адекватно и реално усъвършенстване, из-
цяло обвързана с повишаване ефективността на функциониране на системите за управление 
на отбраната. 

9. Ефективно и качествено управление на процеса по усъвършенстване на администра-
тивно-правната система за управление на отбраната.

Индикаторите за степента на постигане на целите и задачите включват разработването 
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на количествени и качествени критерии и параметри за повишаване на ефективността на про-
цеса на усъвършенстване на административно-правната система за управление на отбраната:

• управление и планиране на отбраната, базирани на способности;
• обем и темп на усъвършенстване и трансформация;
• равнище на амбиция на политическото и военнополитическото ръководство за продъл-

жаване на процесите по усъвършенстването и трансформацията на административно-правна-
та система за управление на отбраната;

• равнище на инвестициите и капиталовложенията за ефективно управление на тран-
сформацията на Въоръжените сили и модернизацията на Българската армия;

• способност на административно-правната система за управление на отбраната да се 
адаптира към променящите се вътрешни и външни фактори влияещи върху средата за сигур-
ност;

• актуализирана и коректно развита действаща нормативна база свързана с управление-
то на отбраната на страната;

• качество на работа на администрацията; 
• способност на Министерство на отбраната да се адаптира към променливия фактор – 

дефицит на ресурси;
• състояние на системата за командване и управление на отбраната и т.н.
Политиката за усъвършенстване на административно-правната система за управление 

на отбраната като приоритет на държавата предполага:
• създаване на адекватна правна и нормативна основа, касаеща управлението на от-

браната за гарантиране на сигурност на страната и отстраняването на заплахи от различен 
характер;

• изработване на програми от мерки за защита на Националната сигурност, едновремен-
но с прогнози за промените в средата за глобална и регионална сигурност, както и появата на 
нови заплахи;

• създаване на комплекс от мерки за преодоляване и недопускане на появата на заплахи 
за сигурността и отбраната на страната;

• създаване на правителствен орган за координиране при необходимост на дейностите по 
усъвършенстването на административно-правната система за управление на отбраната; 

• експертиза при вземането на решения относно усъвършенстването на административ-
но-правната система за управление на отбраната.

Механизми за контрол
Реализацията на мерките, свързани с гарантирането и повишаването на равнището на 

усъвършенстване на административно-правната система за управление на отбраната, изисква 
създаването на система за контрол над тяхното изпълнение, която трябва да се основава на 
законите на страната на реалните заплахи за Националната сигурност и отбраната на страната. 
Независимо от сложността на такъв един процес по усъвършенстване държавата и в частност 
Министерството на отбраната притежават ресурсите и потенциала необходими за разработване 
и реализация на теоретичен модел за усъвършенстване на административно-правната система 
за управление на отбраната, а в българските военни и цивилни експертни среди има консенсус 
и воля за мобилизиране и ефективно съчетаване и управление на всички разполагаеми ресурси.

Изводи
В резултат на извършения ретроспективен анализ, можем да формулираме няколко ва-

жни извода:
Главна предпоставка за създаването на адекватен модел за усъвършенстване на ад-

министративно-правната система за управление на отбраната е постигане на общо съгласие, 
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активна и трайна амбиция, съучастие и консолидация на военни и цивилни експерти от полити-
ческото и военнополитическото ръководство на отбраната.

Реализацията на предложения модел за усъвършенстване на административно-правна-
та система за управление на отбраната е възможна само при мобилизирането на човешките и 
финансови ресурси и тяхното насочване в приоритетните направления.

В заключение можем да потвърдим тезата, че жизнеспособността на модела за усъвър-
шенстване на административно-правната система за управление на отбраната и неговата 
устойчивост е предпоставка за адекватно трансформационно изграждане на Министерството на 
отбраната на Република България. Цялостната стратегия за усъвършенстване на администра-
тивно-правната система за управление на отбраната може да бъде определена като основопо-
лагаща за развитието на Въоръжените сили, тъй като преследва постигането на вътрешните и 
външните цели на военната организация, както и елиминиране на евентуални заплахи свързани с 
прозрачно и успешно завършване на процеса на трансформация на Въоръжените сили.

Ангелов, П. Предизвикателства пред мениджмънта на сигурността и отбраната в променящата се среда за 
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Разузнаването, както е ноторно известно, е важен вид осигуряване на всяка една дейност и 
затова е несъмнено един от най-сложните и едновременно с това основополагащи елемент 

на държавната политика, независимо под каква форма се проявява тя (война, дипломация, 
икономически отношения и др.).

В българската теория, с малки изключения, проблемите на разузнаването не са били 
обект на сериозен анализ и научно изследване. Резултатът от това е крайно незадоволител-
ното и дори примитивно състояние на практиката и на законодателството в тази сфера. Това 
налага в този ограничен формат да поставим някои основни проблеми и да въведем ред в 
базовата теория.

Основните съставни части на разузнаването са хора, организационен процес, продукт, 
организация и дейност, както и взаимодействието между тях, което е специфично за разузна-
ването. Идеята на този доклад е да обясни тези връзки.

Като теоретична основа на тези връзки, най-приложима по мнението на автора, е теори-
ята на когнитивната йерархия. Това е поведенчески модел, произхождащ от бихейвиористич-
ната икономика и теория на игрите, който се опитва да опише мисловните процеси на човека в 
стратегическите игри.

Моделът за когнитивна йерархия има за цел да подобри точ-
ността на прогнозите, направени чрез стандартни аналитични методи 
(включително обратна индукция и повторно елиминиране на домини-
рани стратегии), които могат да се отклонят значително от реалните 
експериментални резултати.1

Фигурата изобразява йерархията на познанието. В долната 
част се намират суровите/първичните данни, които основно се раз-
криват от един прост факт. Една стъпка нагоре е информацията, про-
изтичаща от запис, съпоставяне и оценка на данните (преработка).

Когато се събере достатъчно от съответната информация и за-
почнем да разпознаваме това, което се случва (познание), ние сме в 
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състояние да се придвижим напред с още една стъпка до нивото на знанията, където можем 
да узнаем какво се случва в по-широк контекст. На базата на достатъчно придобити познания, 
ние можем да вземем решение и да предприемем още една стъпка нагоре в йерархията, за да 
постигнем разбиране на актуалните събития.

В този момент може да се каже, че човек е максимално осведомен за ситуацията, в която 
всички релевантни обстоятелства, каквито съществуват към момента, са известни и разбрани. 
Въпреки това, тези знания за ситуацията могат да се отнасят само към настоящата ситуация 
и това не означава непременно, че е валидно и за бъдещата дейност. Оценката на бъдещите 
вероятности е по-висша форма на познание. Прогнозите се прилагат, за да бъде разбран доби-
тият разузнавателен продукт, който след това се използва за вземане на решения, водещи до 
изпреварващи действия. Истинско разузнаване има само на най-високото ниво на човешката 
когнитивна йерархия.

Разузнавателният продукт е сърцето на разузнавателните процес, и именно той придава 
добавената стойност на разузнаването.

Ръководителите, които взимат решение трябва да знаят какво най-вероятно ще се случи 
и то да го знаят в момента, в който е взето това решение, за да се действа веднага. Истинското 
разузнаване, следователно, трябва да осигури относима и адекватна оценка на вероятности. 
Ако някоя от тези характеристики отсъства, продуктът не е истинско разузнаване – то е прос-
то информация. Истинският разузнавателен продукт се намира в ядрото на разузнавателния 
процес със своите три задължителни характеристики около него – оценка на вероятността, 
относимост и адекватност.

Продуктът на разузнаването не се получава случайно. Той идва в резултат на един дис-
циплиниран, повтарящ се и непрекъснат процес на идентифициране на изискванията, събира-
не на информация, анализиране на тази информация и разпространение на продукта, за тези, 
които се нуждаят. Това, накратко, е разузнавателният цикъл.

Ръководителите, които взимат решения, не се нуждаят от цялата гама от възможности, 
те се нуждаят от възможностите, съответстващи на най-правдоподобните вероятности. Разуз-
навателният цикъл, показан на следващата фигура2 произвежда такава гама от необходимо 
знание. Той съществува, за да генерира разузнавателен продукт.

Базовият разузнавателен цикъл съдържа основни дейности – насочване, събиране, об-
работка, разпространение и непрекъснат преглед. Цикълът е полуструктуриран, многомерен, 
интерактивен и повтарящ се процес, чрез който се контролира обхватът и темпото на цялост-
ния процес. На практика нещата не са толкова ясно изразени или толкова линейни, като те се 
проявяват в теорията3.

1. Насочването (Direction) е от решаващо значение за успеха на 
всички разузнавателни усилия и прилагането му от вземащите реше-
нията задвижва разузнавателния цикъл. То определя стандартите и 
тона за всичко, което следва. Правилната посока на разузнавателни-
те усилия е отговорност на лидерите, които трябва да кажат на ръ-
ководството на разузнаването от какво има нужда. Ръководителите 
на разузнаването след това планират разузнавателната дейност за 
постигане на целта.

2. Събиране (Collection). В общи линии, дейностите по събира-
не не са нищо повече от технологично усилване на човешките сети-
ва, използвани за откриване на външни дразнители. Сателитите са 
модерни „очи“, които виждат от космоса; гигантските комуникационни 
чинии са сложни „уши“, които чуват, агентите и войниците от предната линия представляват ре-
цептори на усещане, миризма и вкус.
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Трябва да се помни обаче, че въпреки съвършенството на всяка една от тези техно-
логии, събирането, в най-добрия случай, не е нищо повече от придобиване на информация. 
Събирането, само по себе си, не „събира“ знание и разбиране. То със сигурност не „събира“ 
разузнавателен продукт.

Обработката (Processing) е дейността, при която се прилагат събраните данни и инфор-
мация, за да се превърнат в истинска разузнавателна информация.

Първичната обработка на събраната информация включва различни процеси като при-
даване на определена форма, в това число и превод от чужд език или преформатиране на 
компютърни данни.

Първоначалната обработка включва дейности по събиране, проверка и оценка на съ-
браната информация, за да се потвърди нейната полезност и значимост като прелюдия към 
същинския анализ.

Анализът на събраната информация я превръща в разузнавателни оценки. Без анализ 
няма разузнавателен продукт.

Оценката е обобщение, систематизация и анализ, всестранна оценка и интерпретация на 
всички налични данни в съответствие с изискванията на потребителя (поръчителя).

Обработката обаче не спира, когато продуктът е вече готов. Съвременният разузнава-
телен продукт трябва да е „опакован“ в подходящ формат, който отговаря на изискванията на 
вземащите решения и на състоянието на технологията. Добрата разузнавателна оценка не е 
от полза, ако не може да бъде разбрана от взимащите решения, ако идва твърде късно, за да е 
полезна, или е във формат, който не може да бъде приет от комуникационна система.

Разпространението (Dissemination) доставя разузнавателните продукти в правилните 
ръце, на точното място, в точното време и в точния формат.

Няма съмнение, че разпространяването на разузнавателния продукт е важна стъпка, но 
разузнавателният процес не свършва дотук. След като бъдат разпределени, разузнавателните 
продукти не трябва да се пренебрегват.

По време на цикъла, всички аспекти на разузнаването трябва да бъдат преразгледани и 
оценени от ръководството на разузнаването, заедно с вземащите решенията, за да се опреде-
ли дали изискванията са изпълнени и какво, ако има такова, е необходимо да бъде подобрено. 
По този начин организацията се самообучава.4

Прегледът и оценката на използването на разузнавателната информация и действията, 
за които вероятно ще бъде използвана, служат за разработване на усъвършенствана бъдеща 
насока. Упоритият и повтарящ се контрол на разузнавателните продукти и произтичащите от 
това подобрения, е това, което дава на разузнаването възможност да влияе върху вземането 
на решения и, което води до изгодни действия. Това е същността на разузнавателната функ-
ция: да дава знание за нещо, разузнавателен продукт.

Следващата ни задача в това кратко изложение е да се обясни класификацията на раз-
личните видове разузнаване, поставяйки ги в свързани групи, за да се формира ясна базова 
таксономия на разузнаването, която да може да се използва като отправна точка и за помощ за 
постигане на яснота в бъдещи дискусии.

Терминът „разузнаване“ често се предшества от прилагателно. Примери за това са сиг-
нално разузнаване, човешко разузнаване, стратегическо разузнаване, охранително разузнава-
не. Всъщност, има толкова много „разузнавания“, че различните видове са често неразбрани. 
За да се постигне яснота и точност, различните видове разузнавания са описани по-долу и след 
това са класирани според техните характеристики.

Тук трябва да сме предпазливи. Опитите да се класифицират различните форми на 
разузнаване е винаги трудно, защото на практика чисто теоретичните граници са неясни, 
процесите са манипулирани, за да отговарят на еволюиращите условията и заплахи. Освен 
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това различни разузнавания могат да се групират по няколко различни начина. Различни 
разузнавания могат да бъдат открити в повече от една класификация. Например, един 
отделен разузнавателен продукт може да бъде сигнално разузнаване, да бъде осигурен от 
аналитичното разузнаване, на стратегическо ниво, получен от външното разузнаване. Така 
че класификациите, които следват са предназначени да бъдат примерни и за нуждите на 
обучението, а не пълни и догматични.

Основните „видове“ разузнаване се основават на естеството на техните разузнавателни 
продукти или това, което правят, или за което се използват. Всички разузнавателни продукти 
могат да бъдат класифицирани според тяхната функция.5

Сурово (първично) разузнаване (Raw intelligence) означава данни, които на са категори-
зирани или анализирани от гледна точка на разузнаването и които могат да бъдат получени от 
различни източници.

Завършено разузнаване (Finished intelligence) означават продуктите, получени в резултат 
от събирането, оценката, анализа и интерпретацията на цялата налична информация, която се 
отнася до един или повече аспекти на условията в чужди държави или функционални области 
като енергетика, транспорт и т.н., и които имат непосредствено или потенциално значение за 
планирането. То може да бъде в писмена, графична или устна форма.

Когато тези две категории се прилагат за дейността на конкретна разузнавателна структу-
ра, става ясно, че крайният продукт на разузнаването на дадена дейност може да се превърне 
в сурово разузнаване за друга дейност с различна мисия.

Завършеният разузнавателен продукт е разделен на три функционални категории, оп-
исани от Шърман Кент, признат за „бащата“ на американския разузнавателен анализ, в три 
„функционални категории“ на разузнаването.6

Първата е „базово (описателно)“ разузнаване, която той описва като „базата, която от-
дава значение на ежедневната промяна и базата, основите, без които различните дейности в 
бъдеще вероятно ще бъдат лишени от смисъл“. То често има енциклопедичен, подробен ха-
рактер и обикновено се заключава в информация за състояние в дългосрочен план. То може да 
представлява проучване за дадена страна, което включва географски, икономически, военни 
и политически ситуации, или да бъде изследване, например на световните почвени ресурси 
и степента на тяхното използване. Това са основните разузнавателни данни относно общото 
положение, ресурсите, възможностите и уязвимостта на чужди държави или територии, които 
могат да се използват като справочен материал в планирането на операциите на всяко ниво и 
при оценяване на последваща информация относно същия въпрос.7 Пример за такова разузна-
ване е The World Factbook на ЦРУ.8

То включва информация за такива, в общи линии неизменни фактори, като способности 
на въоръжените сили, правителствени ръководители, регионалните метеорологични условия, 
география и безброй отчети по конкретни теми, като например, колко добро е снабдяването с 
вода в Грузия?

Втората категория е „текущо (reportorial)“ разузнаване (Current-reportorial intelligence), кое-
то предвижда, и планира като ъпдейтва най-актуалната разузнавателна информация за това, 
което се случва в момента. То има за цел събиране на своевременна информация за най-акту-
алната ситуацията в чужда държава или област. Тя може, например, да обхваща последиците 
от прилагането на последните избори, революция, преврат. Неговата цел е да поддържа по-
литиците и вземащите решения информирани за това, което се случва в момента. Например, 
след като базисното разузнаване предоставя биографични данни за личността на чуждестра-
нен лидер, текущото разузнаване би дало отговор на въпроса какво прави този лидер днес. 
Разузнаване на всички видове и форми на непосредствен интерес, обикновено се разпростра-
нява без закъснения за оценка или тълкуване.
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Третият вид разузнаване е теоретично-оценъчно разузнаване (“speculative evaluative” 
intelligence9) или аналитично разузнаване. То е посветено на прогнозиране на бъдещи дейнос-
ти и предоставяне на адекватно предупреждение към отговорните лица – например, какво ще 
бъде отражението върху политиката на околните  съседи, ако определена нация натрупва от-
бранителни оръжия или каква ще е позицията на дадена страна по даден въпрос в зависимост 
от това, което нейните съюзници ще направят.

С течение на времето тези категории са се развили и са отработени в практиката. По-
настоящем се определят пет вида разузнаване, всички от които са основани на съгласувани 
в НАТО дефиниции, както е показано в таблицата. Всички видове разузнавателни продукти 
попадат най-малко в един от тези видове.

Основно разузнаване

Basic Intelligence

Разузнаване, което предоставя справочни материали за 
планиране и основа за обработка на последваща информа-
ция. Състои се от фон (background) за съответните обекти, 
като се поддържат бази данни, които непрекъснато се ак-
туализират. То може да съдържа сведения за такива неща, 
като противник способности, мисии, лидерство, история и 
обучение. Основното приложение на базисното разузнава-
не е да осигури основни знания в началото на операциите 
и да обясни сравнително неизменни факти, като например 
терена и метеорологичното време в района на операциите.

Текущо разузнаване

Current Intelligence

Разузнаване, което се стреми да обясни какво се случва в 
сегашната ситуация и това, което вероятно ще стане по-на-
татък. Това е важен елемент от знанието/познаването за 
ситуацията.

Аналитично 
разузнаване 

Estimative Intelligence

Разузнаване, което предоставя прогнозни оценки и пред-
вижда решения. То се опитва да проектира вероятните бъ-
дещи варианти за действие на противника и последиците от 
тях. Разузнаване, което идентифицира, описва и прогнозира 
противниковите възможности и значението им за планиране 
и изпълнение на военните операции.

Целево разузнаване

Target Intelligence

Разузнаване, което предоставя данни за процеса на насоч-
ване. Той определя и локализира компонентите на дадена 
цел или целеви комплекс, като се посочва тяхната уязви-
мост и относителната им важност.

Предупреждаващо
Разузнаване

Warning Intelligence

Разузнаване, което осигурява своевременно предупрежде-
ние за заплахи срещу националните интереси, за да се взе-
мат мерки за ефективно противодействие.

Създаването на единна разузнавателна теория е важно за правилното формиране и 
организиране на държавната политика в тази сфера. Липсата на базова теория води до сег-
ментиране на дейността, до нейното формализиране и опростяване, което от своя страна не 
може да не се отразява и на резултатите от дейността. Така тази ключова държавна политика 
се превръща в самоцел на определени структури в сектора за сигурност, а други въобще я 
пренебрегват. Резултатът е липса на адекватна реакция от страна на държавата по най-еле-
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ментарни предизвикателства във външната и вътрешната политика. Необходими са усилия, за 
да може разгледаните в този доклад основни постулати да бъдат претворени на практика като 
правна рамка, организация, тактика, действия, обучение и резултати от страна на задължените 
по закон органи и институции.

1 Информация и когнитивна обработка. [прегледан 03.09.2019]. https://iniod.unibit.bg/wp-content/uploads/ 
2018/09/1.-Информация-и- когнитивна-обработка.pdf

2 Stark, B. The Intelligence Cycle: An Introduction to Direction, Collection, Analysis & Dissemination of Intelligence. 
[viewed 24.09.2019]. https://images.app.goo.gl/MagVF4bFavspfHuB6

3 Маринова – Йорданова, В. Информационно-аналитична дейност за противодействие на престъпността. Пле-
вен: НИМА, 2019, с. 26.

4 Пак там. стр. 27;
5 Тук и надолу под „разузнаване“ имаме предвид „разузнавателен продукт“. На английски с термина intelligence 

се описват и продуктите, и дейността, и структурата, и операциите, и осигуряването…
6 Kent, Sh. The Theory of Intelligence (CIA 1968). [viewed 14.08.2019]. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-

of-intelligence/csi- publications/books-and-monographs/sherman-kent-and-the-board-of-national-estimates-collected-essays/
the-theory-of- intelligence.html

7 The Free Dictionary. [viewed 15.08.2019]. http://www.thefreedictionary.com/basic+intelligence
8 The World Factbook CIA. [viewed 15.08.2019]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
9 Теоретично, базирано на използвани научни методи за анализ, а не практически, спекулативни заключения.



Финансовият ресурс е универсален икономически измерител. Той се разглежда в тясна връз-
ка с останалите ресурси – човешки, материални, времеви и информационни. Сложността 

на неговото управление се определя от функциите планиране, организиране и контрол на раз-
личните финансови дейности, свързани с отбранителните способности на България.

Тенденцията, която следваме е на плавно увеличаване на неговия размер, като процент 
от брутния вътрешен продукт на страната. Тази насока се определя и от членството ни в НАТО и 
Европейския съюз. Затова нашата страна прие ангажимента от Уелс през 2014 г. страните в ЕС, 
които са членки на НАТО до 2024 г. да изразходват 2% от годишния си брутен вътрешен про-
дукт за отбрана. Според Юрки Катайнен,1 заместник-председател на Комисията за работните 
места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на ЕК: „сътрудничество в областта на 
отбраната е единственият начин европейските граждани да бъдат защитени в един все по-нес-
табилен свят. Затова и работим по нашата част от задачата, за да може съвместните проекти 
да се изпълняват и европейската отбрана да става реалност. Въз основа на този успешен 
опит ще увеличим заделеното финансиране, за да може през 2021 г. да имаме пълноправен 
Европейски фонд за отбрана.“ Придържайки се към тази политика видяхме, че „Европейската 
комисия за пръв път представи проект на 7-годишния бюджет на ЕС на стойност 1,279 трилиона 
евро, в който Великобритания няма да участва заради Брекзит. По-конкретно ЕК предлага да се 
създаде общ отбранителен фонд на стойност 13 милиарда евро за стимулиране на разходите 
за военни изследвания и създаването на нови отбранителни възможности.“2 Така очертаната 
европейска тенденция е възможност за страната ни по най-добрия начин да се включи в този 
процес и да реализира планираните проекти за отбрана. В настоящия момент размерът на 

1 Бъдещият Европейски фонд за отбрана се подготвя по план: Eurodrone и други съвместни проекти между 
учените и промишлеността ще получат 525 млн. евро- /IP-19-1717_BG%20(1).pdf

2 С 40 % повече разходи за отбрана в новия бюджет на ЕС- https://nova.bg/news/view/2018/05/0214781/%
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Резюме: Финансовият ресурс е универсален икономически измерител. Целта на 
доклада е да разгледа най-общо основните финансовите ресурси в българската армия, 
като фактор за развитието и подобряването на  отбранителните способности на 
страната. Задачите са свързани с изследване на въпросите за необходимия финансов 
ресурс за членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО и описание на водещите 
инвестиции в областта на отбраната до момента.
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финансовите ресурси у нас е в тясна връзка с развитието на националната икономика. Затова и 
целта на доклада е да разгледа най-общо основните финансови ресурси в българската армия, 
като фактор за развитието и подобряването на отбранителните способности на страната. За да 
изясним целта си поставяме за задача кратко изследване на въпросите:

 Финансовият ресурс на България, необходим за членството в НАТО и Европейския 
съюз.

 Инвестиции в областта на отбраната през 2019 година.
При изследване на тези въпроси възникна и дилемата, свързана с теоретичното разгра-

ничаване понятията финансов ресурс, разходи и инвестиции в отбраната. Под финансов ре-
сурс следва да разбираме всички вътрешни и външни източници на парични средства. Към въ-
трешните източници на финансови средства отнасяме средствата, постъпили съгласно чл. 6 от 
Правилника за прилагане на системата за финансов мениджмънт в Министерство на отбраната 
и те са: собствените приходи, средствата, предоставени по годишните закони за държавния 
бюджет – субсидии и трансфери от републиканския бюджет и целевите средства, регламен-
тирани в нормативни актове на Министерския съвет. „На основание на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. и Постановление № 332 на Министерския съвет от 
22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., 
на Министерство на отбраната беше утвърден бюджет с включен трансфер за Държавните 
висши военни училища, в размер на 1 219,12 млн. лв. Допълнително в централния бюджет бяха 
предвидени финансови средства за приоритетните инвестиционни проекти за модернизация на 
въоръжените сили в размер на 397 млн. лв.

Разходите за отбрана за 2018 г. бяха в размер на 1 616,12 млн. лв., което представлява 
1,53% от прогнозния БВП за 2018 г.“3 За 2019 година бюджетът е в размер на 1 839,3 млн. лв., 
което представлява 1,58% от БВП

Към външните източници на финансови средства отнасяме програмите на НАТО за ин-
вестиции в сигурността (NATO Security Investment Program, NSIP), европейски програми, двус-
транни механизми за финансиране, допълнителни средства от освобождаването от излишни и 
с отпаднала необходимост движими вещи и недвижими имоти.

Известно е, че отбраната е благо, отличаваща се с неконкурентоспособност, а инвести-
цията(те) e пазарно понятие и те пряко кореспондират с вложени разходи, като основната „раз-
лика между разход и инвестиция е – разходът е сума пари, която се разменя срещу стоки и 
услуги … Разходът не носи възвращаемост, докато възвръщаемостта е основна характерис-
тика на инвестицията.“4 Затова и нашата теза е – всеки вложен лев, като разход за отбрана и 
защита на държавния суверенитет е инвестиция, а възвръщаемостта от тази инвестиция е мир, 
стабилност на икономиката, повишен просперитет и жизнен стандарт на българите.

Финансовият ресурс на България, необходим за членството  
в НАТО и Европейския съюз

България е член на НАТО от 29.03.2004 г. и вече петнайсет години си сътрудничи по 
политики на Алианса за различни проблеми на колективната отбрана, проблеми на междуна-
родната сигурност и стабилност. Имали сме и много съвместни мисии.

В тази област страната ни има разработени и стратегически документи, свързани с отбра-
нителната политика: Национална отбранителна стратегия; Национален план за повишаване 
разходите за отбрана до 2% до 2024 г., Програма за развитие на отбранителните способности 
на Въоръжените сили на Република България 2020, Бяла книга за отбраната.

„През 2018 г. например НАТО е имало общо 104 учения, от които 37 по отбрана на страни-
те членки (по чл. 5) и за реакция по време на кризи. По данни на Министерството на отбраната 

3 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България. 2018 г., с. 7.
4 Христова, Рая. Какво е инвестиция. https://kadebg.com/kakvo-e-investicia/
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българските въоръжени сили са взели участие в десет такива учения. За последните години съ-
отношението се запазва почти едно и също, но като цяло спада броят на военнослужещите, които 
участват в тях. В последното голямо учение на алианса – Trident Juncture, българската армия 
изпрати 50 военни, малко повече от Латвия, която има шест пъти по-малка армия. По време на 
същото учение през 2015 г. например са взели участие 280 български военни. Този спад е доста 
тревожен за подготовката на армията в рамките на НАТО.”5 Причините за този факт са комплекс-
ни, но една от тях е и малкият финансов ресурс с който разполагаме, но предстои повишаване до 
2024 година при условие, че икономиката ни запази същите темпове на развитие и за целта има 
направено прогнозно разпределение на разходите за отбрана. (Таблица 1) 

Таблица 1

Прогнозно разпределение на разходите за отбрана по години за периода 2020-2024

Направление на разходите 
по години

2020 г. 
хил. лв.

2021г. 
хил. лв.

2022 г. 
хил. лв.

2023 г. 
хил. лв.

2024 г. 
хил. лв.

За личен състав 1 052082 1 107082 1 227082 1 387082 1 705082
По прогноза 927 082 927 082 927 082 927 082 927 082

Допълнително необходими – над 
разходния таван 125 000 180 000 300 000 460 000 778 000

Увеличение спрямо предходната 
година 42 676 55 000 120 000 160 000 318 000

За издръжка 273 225 263225 340225 520225 568225
По прогноза 220 225 220 225 220 225 220 225 220 225

Допълнително необходими – над 
разходния таван 53 000 43 000 120 000 300 000 348 000

Увеличение спрямо предходната 
година 38 000 -10 000 77 000 180 000 48 000

Капиталови разходи 
(бюджет МО и ЦБ) т.ч.: 567 364 652 364 630 364 599 364 568 364

Капиталови разходи по 
бюджет МО 170 364 105 364 200 364 269 364 368 364

Основни проекти за 
модернизация, осигурявани от 

ЦБ
397 000 547 000 430 000 330 000 200 000

Придобиване на нов  тип боен 
самолет 100 000 260 000 240 000 200 000 100 000

Осигуряване летална годност на 
МиГ29 26 000

Придобиване на 
многофункционален модулен 

патрулен кораб
171 000 187 000 90 000 30 000

Придобиване и поддръжка 
на осн. бойна техника на 
батальонни бойни групи

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

5 Съюзникът от запаса.https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/01/11/ 
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Направление на разходите 
по години

2020 г. 
хил. лв.

2021г. 
хил. лв.

2022 г. 
хил. лв.

2023 г. 
хил. лв.

2024 г. 
хил. лв.

Бюджет с включени средства 
по прогноза, допълнително 
необходими средства от ЦБ

1 892671 2 022671 2 197671 2 506671 2 841671

Предоставен трансфер на 
държавните висши училища 25 801 25 801 25 801 25 801 25 801

Всичко разходи за отбрана 1 918472 2 048472 2 223472 2 532472 2 867472
Брутен вътрешен продукт 119 194000 124 900000 130 800000 136 900000 143 400000

Разходи за отбрана, като % от 
БВП 1,61 1.64 1.70 1.85 2,00

Източник: Национален план за повишаване разходите за отбрана

От всички 29 съюзници най-много пари за отбрана отделят САЩ, Гърция, Англия, Есто-
ния, Румъния, Полша, Латвия. Идеята е всички страни в Алианса да заделят минимум по 2% от 
БВП, но това не се споделя единодушно от някои богати страни. „Само малко европейски стра-
ни постигнаха тази цел - 2% през изминалата година. Военните разходи на Германия съставля-
ваха само 1,23% от БВП. И в новия проектобюджет на Германия целта от два процента няма 
да бъде постигната. Ангела Меркел обеща до 2024 години военните разходи да се увеличат 
до 1,5%. Германските социалдемократи, които са коалиционен партньор в правителството на 
Меркел, неизменно блокират по-нататъшното увеличаване на военните разходи, а външнопо-
литическият говорител на социалдемократите Нилс Шмид заяви, че исканите от Тръмп 2% не 
бива да се превръщат във „фетиш“.“6 Друг е въпросът, че относителната тежест на разходите 
предвид и състоянието на икономиките на страните членки ще е различно. Ние сме малка стра-
на и нашата политика е ясна, затова изразяваме съгласие с генералния секретар на Северно-
атлантическия пакт Йенс Столтенберг за новия бюджет на организацията: „Светът се променя 
и НАТО се адаптира. Съюзниците инвестират в НАТО, за да посрещнат предизвикателствата 
на нашето време, включително кибер и хибридните заплахи, по-настъпателната Русия и неста-
билността в Близкия изток и Северна Африка. НАТО е решена да даде сигурност на хората по 
начин, който е едновременно ефективен и финансово отговорен.“7

Така очертаната финансова рамка, свързана с колективната отбрана и с отстояване на 
държавния суверенитет безспорно е важна, но суверенитетът трябва да се отстоява и ико-
номически с работеща конкурентоспособна икономика, затова въпросът за ЕС и отбраната е 
актуален.

България е член на Европейския съюз от 2007 година и след влизането ни, както при по-
вечето от новоприсъединилите се държави, до момента се наблюдава икономически растеж. 
По статистически данни БВП на страната ни за 2018 г. е нараснал в реално изражение с 3.1% 
спрямо 2017 г. и е достигнал номинален стойностен обем от 107.9 млрд. лв., като на „човек от 
населението се падат 7829 евро (7328 през 2017 г.), представляващо около 25% от средното за 
страните от ЕС.“8 Това икономическо развитие е пряко обвързано и с успешното реализиране на 
инфраструктурни проекти и разширяването на пътната мрежа в страната от 19 902 км.9 Намалява 
безработицата и за втората половина на 2019 г.10 по данни на НСИ те са 142 хиляди, като тра-

6 Има ли НАТО бъдеще? https://www.dw.com/bg/
7 €1,6 млрд.  е бюджетът на НАТО за 2019 г. https://armymedia.bg/archives/142851
8 БВП на човек от населението по текущи цени в евро. https://www.nsi.bg/
9 Икономика. https://eu2018bg.bg/bg/economy
10 НСИ. Безработица. 2019 г. https://www.nsi.bg/bg/content/3998
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диционно най-беден район в страната и в Европа остава Северозападният. Спад се наблюдава 
при чуждестранните инвестиции, за сметка на увеличения дял от местни инвестиции. Според 
представители на българската стопанска камара най-важните фактори за инвеститорите са спо-
койствието и сигурността, а това означава стабилна нормативна уредба, гарантирана сигурност 
на собствеността и качествено правораздаване, ниско ниво на регулиране и качествено адми-
нистративно обслужване, включително електронизация на административните услуги  На прак-
тика това становище очертава проблемите за икономическото задържане на България, въпреки 
положителните статистически данни. „Частта от вноската на Република България в бюджета на 
ЕС, изплатена към 31.08.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 903,6 млн. лв., което е в из-
пълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Ев-
ропейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне 
на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 
609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на тради-
ционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките 
за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 
2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.“11

Инвестиции в областта на отбраната до момента
По отношение на инвестициите от страна на Министерство на отбраната са направени 

такива, свързани с изграждането и поддържането на способностите по родове войски в българ-
ската армия и за различни политики в областта на отбранителните способности по бюджетните 
програми: „Подготовка и използване на въоръжените сили“, „Управление на човешките ресурси 
и резерв“, „Военна полиция“ „Медицинско осигуряване“, „Военно-патриотично възпитание и во-
енно-почивно дело“, „Изследвания и технологии“, „Военно образование“.

11 МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 
1 104,2 млн. лв. към август 2019 г.- https://www.minfi n.bg/bg/news/10779

Фиг.1. Приходи от България в бюджета на ЕС



288     НА ИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

При изпълнението на Програма 2020, стремежът е през 2024 г. да се постигне съотно-
шение 60:20:20 между разходите за личен състав, текуща издръжка и капиталовите разходи. 
За 2019 година най-голямата инвестиция с реално подписан договор е нов тип основен, много-
функционален боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка. Това стана 
факт, след като „на 4 юни т.г. Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигур-
ността на САЩ обяви, че сделката е одобрена и максималната цена за осемте изтребителя 
F-16 Block 70, които България иска да придобие, както и оборудването за тях ще е около 1.673 
млрд. долара, или приблизително 2.925 млрд. лв.“12 При покупката на осемте изтребителя 
България емитира нов дълг от 700 милиона и 600 хиляди лева от началото на годината 
до 29 юли 2019 г.”13 Изборът на този самолет е заради техническите предимства, които има 
пред всички останали до момента, свързани със „системата за навигация, със системата за 
автоматично определяне на „свой-чужд“, с интерфейсен модул на задната кабина, с единната 
нашлемна прицелна система, със системата за радиоелектронна борба.“14 Предвижда се под-
дръжката да се извършва в авиобаза „Граф Игнатиево“ до град Пловдив.

Тази инвестиция доведе и до друга, свързана с обособяването на ВВВУ „ Георги Бен-
ковски“ гр. Долна Митрополия, създадено на базата на сегашния факултет „Авиационен“ при 
Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново с решение на Народното 
събрание и влизащо в сила от 1 януари 2020 година.

„Да се създаде и още повече да се възстанови училище е не лек процес за всички, които 
приемат тази задача като дълг, отговорност и дълбока осъзната потребност от подготовка на 
достойни военнослужещи от системата за отбрана на страната и отстояване на суверенитета 
на България!“15 Това добре се осъзнава и от най-високо ниво на управление на държавата и 
не случайно господин Бойко Борисов, министър-председател на нашата страна изтъква: „Тази 
година ще се дадат милиарди за Военновъздушните сили. Няма логика да се дадат толкова 
пари за самолети, ако наземният състав, пилотите, ако хората не са подготвени за тях. Това е 
сложна професия. Всяка грешка се наказва фатално. А и един хеликоптер е 50 милиона, един 
самолет е 100. Поставяме човешкия живот на първо място.“16

Така очертаната финансова рамка разкрива финансовия ресурс, като фактор за подо-
бряване на отбранителните способности на българската армия в системата на колективната 
отбрана. Но той не би бил ефективен, ако се разглежда изолирано от останалите ресурси – 
човешки, материални, времеви и информационни. Имайки предвид сложната международна 
обстановка, дълбоко вярваме че всеки вложен лев, като разход за отбрана и защита на дър-
жавния суверенитет е инвестиция, а възвръщаемостта от тази инвестиция е мир, стабилност 
на икономиката, повишен просперитет и жизнен стандарт на българите.

12 Стефанов, Н. За „сделката на века“ - F-16 Block 70. https://pogled.info/avtorski/Nako-Stefanov/za-sdelkata-na-
veka-F-16-Block-70.105380

13 Плащането на изтребилите намали бюджетния излишък до 1,2 млрд. лв. https://news.bg/finance/plashtaneto-na-
iztrebilite-namali-byudzhetniya-izlishak-do-1-2-mlrd-lv.html

14 сп. Криле, бр.3 (273), май 2019 г. , с. 25
15 Тодорова, Г. Сборник научни трудове от научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвреми-

ето и качеството на образование“. Шумен, 2019. ISBAN 978-619-201-329-5.
16 Възстановяват статута на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. http://news.bnt.bg/bg/a/

vzstanovyavat-statuta-na-vissheto-voennovzdushno-uchilishche-v-dolna-mitropoliya



Съвременните държави са изправени пред редица предизвикателства. Като част от един 
глобален свят те трябва да се съобразяват и адаптират към новостите предлагани им от 

заобикалящата ги среда. Страните се обединяват в съюзи или действат самостоятелно, стре-
мят се да увеличават своите разходи за отбрана. Всичко това е продиктувано от изискванията 
на средата. Отбраната и свързаните с нея разходи са един от основните стълбове, върху които 
се гради всяка държава. Наред с образованието и здравеопазването, те са сред онези публич-
ни блага, без които държавата не може да съществува и да се развива. Макар обществото не 
винаги да разбира важността им и много често да се противопоставя на тяхното увеличение, то 
безспорен е фактът, че тези разходи са жизненоважни за всяка една държава.

Като член на НАТО България е поела редица ангажименти свързани с разходите за от-
брана. Но факт е, че години наред нашата страна, а и много други страни членки на Север-
ноатлантическия съюз не отделяха договорените средства. Още през 2014 г. на срещата на 
върха в Уелс беше определено държавите да увеличават своите отбранителни разходи до 2 
процента от БВП. Но едва през 2019 г. средствата за отбрана на страната ни действително се 
раздвижиха в посока към увеличение. Много се изписа и беше казано относно това нараства-
не и достигането на заветните 2% от БВП. България се изкачи в класациите до второ място 
по този показател сред страните, членки на НАТО. След години на свиване и понижение на 
парите отделяни за армията, това наистина е добра новина. Защото, факт е, че дълго време 
отбраната беше пренебрегвана и дори не фигурираше в правителствените приоритети.1 През 
последните години отношението към отбраната и средствата, необходими за нея се промени в 
положителна посока и този „пропуск“ беше коригиран, така тя вече е част от тези приоритети. 
Но след преминаване на еуфорията около това мечтано второ място е добре да погледнем и 
различните гледни точки, както и това, какви възможности за развитие на армията ни дават 
тези 2 процента.

Като страна, член на НАТО държавата ни е задължена да достигне 2 процента от БВП за 
отбрана. Ако не може да достигне това ниво, то поне трябва да повишава разходите за отбра-
на в дългосрочен аспект. „Коренно променената среда на сигурност поставя нови и по-високи 
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изисквания към отбранителните способности на българските въоръжени сили... На срещата на 
върха на НАТО в Уелс (2014 г.) всички съюзници поеха ангажимент за нарастване на разходите 
за отбрана на 2% от брутния си вътрешен продукт (БВП), като 20% от тях са за ново въоръ-
жение и техника и свързаните с това научни изследвания. Това е необходимо за засилване 
на отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса, включително и за Засиленото предно 
присъствие на НАТО на Изток и Адаптираното предно присъствие на Алианса на Югоизток. 
Нарастването на разходите за отбрана гарантира и по-ефективното изпълнение на ангажимен-
тите по пакета Цели за способности на НАТО и по участие в мисии и операции”.2

В началото на 2019 г. планираните средства за отбрана в България са в размер на 
1,58 процента от БВП. По-късно през годината те нарастват до желаните 2% от БВП, след 
осъществяване на плащания по закупуване на нова техника. Повишените разходи събуж-
дат и надеждата, че не всичко е разрушено и на армията се дава нов живот. За сектора 
на отбраната това действително е жизненоважно. След години на разруха и недоимък тази 
година са отделени значителни средства. И макар през 2019 г. да можем да се похвалим 
със значително увеличение на разходите за отбрана, то трябва да запазим трезвия си пог-
лед и да видим, че парите за отбрана в България не са толкова много, особено поглед-
нати в абсолютна стойност и са значително по-малко от тези на нашите съседки Гърция 
и Румъния.3 През 2018 г. разходите за отбрана на България са в размер на 1 592,88 млн. 
лв. и представляват 1,48% спрямо БВП. Това показва приетият от Парламента доклад за 
състоянието на отбраната и въоръжените сили на България през 2018 г. Средствата за пре-
дходните години са още по-малки (виж фигура 1). Според данни на НАТО най-голям процент 
от БВП за отбрана на Балканите има Гърция – 2,27%. По-голям военен бюджет от България 
имат и Румъния – 1,93%, и Турция – 1,68%. Изводите в доклада показват, че състоянието 
на отбранителните способности позволява на българските въоръжени сили да изпълняват 
задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, но с ограничения. 
Ограниченията основно са свързани с разполагаемия ресурс, състоянието на въоръжението 
и бойната техника, и сроковете за реализация на проектите за модернизация. „Състоянието 
на основното въоръжение и техниката остава критично, независимо от повишените инвести-
ции за поддръжка и ремонт на основни бойни платформи. Същите се експлоатират с редица 
ограничения, водещи до снижаване на бойната им ефективност и риск за здравето и живота 
на личния състав. Някои системи са толкова остарели, че дори и осигуряването на достатъч-
но финансови ресурси не е в състояние да реши проблемите с тяхната поддръжка и експло-
атация. В техническа неизправност са 23% от пътните превозни средства (от които танкове 
– 48%, БМП-1 – 40%, БТР-60 ПБ МД1 – 30%, автобуси – 31% и др.), 80% от авиационната тех-
ника и 10% от корабите, плаващите средства и съоръжения, което оказва негативно влияние 
за поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности.“4 Посочените 
по-горе констатации, несъмнено са следствие основно от недостига на финансови средства. 
Безспорен е фактът, че ако отделяните ежегодно средства са около желаните 2% от БВП, то 
постепенно нещата ще се подобрят. Беше отбелязано, че първоначално планираните сред-
ства за отбрана за 2019 г. са 1,58% от БВП или 1 414 211 000 лева. Но ако този процент без 
допълнителните средства по инвестиционни проекти е 2%, то абсолютната му стойност ще 
възлезе приблизително на 2,32 млрд. лв., което е с около 900 млн. лв. повече само за една 
година. А когато този по-висок процент се поддържа ежегодно, то цялостната картина ще се 
промени в положителна посока. Защото недостигът на средства е сериозен проблем, оказ-
ващ влияние както върху поддържането на материалната база, въоръжението и техниката, 
така и върху личния състав, неговата мотивация и трудово представяне. През 2018 и 2019 г. 
заплатите на военнослужещите бяха повишени, но това се случи след 10-годишно замразя-
ване. Така войнишките заплати се доближиха до минималната работна заплата за страната, 
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а от друга страна инфлацията предварително беше „изяла“ това увеличение. Това е сред 
основните причини за наличието на толкова много свободни работни места в армията.

Фиг. 1. Разходи за отбрана като процент от БВП5

Макар много анализатори да споделят нуждата от увеличаване на разходите за отбрана, 
като следствие от непрекъснато променящата се среда за сигурност и повишената нужда от 
допълнителни финансови средства, то интерес представлява и една различна гледна точка 
за увеличението на тези разходи, която не е толкова положителна. „Увеличаването на све-
товните разходи за отбрана трябва да бъде прието като предупреждение – страните трябва 
да бъдат сигурни, че това, което правят, не се тълкува погрешно от техните съседки“.6 Това е 
изказване на Симон Уеземан, старши изследовател в Стокхолмския международен институт за 
изследване на мира SIPRI. Според него причините за нарастващите военни разходи са много, 
а основната сред тях е възприятието за заплаха. Но трябва да правим разграничение меж-
ду държавите, когато става въпрос за нарастване на военните бюджети. Защото едни страни 
правят това за превъоръжаване и военни цели, а други се опитват да поддържат армиите си в 
състояние да могат адекватно да отговарят на заплахите. Така например това нарастване на 
отбранителните разходи в България не трябва да се разглежда като заплаха за другите страни, 
а като мярка за излизане от кризата, в която армията ни се намира от години. Защото дълги 
години нашата армия съществува на екзистенциалния минимум. Средствата отделяни за от-
брана са недостатъчни за всяко едно от трите основни разходни направления – личен състав, 
текуща издръжка и капиталови разходи. Това увеличение е нещо дългоочаквано, още повече 
че тук говорим за допълнителни средства по инвестиционни проекти, а не за превъоръжаване. 
Различен е погледът към страни, които са разположени в райони на военни конфликти или 
напрежение, породено от различни фактори. Там увеличените средства за отбрана наистина 
може да се възприемат като сигнал за нарастващо напрежение или заплаха. На трето място, 
съвсем различно е отношението, когато става въпрос за нарастване на военните разходи на 
т.нар. световни сили. Те увеличават военната си мощ, като един от факторите демонстриращи 
тяхната сила. Така че не всяко увеличение на парите за отбрана следва да се разглежда като 
заплаха. Понякога то е необходимо за осигуряване на средства за едно от основните разходни 
направления на държавата, за един от основните стълбове, върху които тя се крепи, а именно 
отбраната на страната.

Върховите места в класациите са нещо много хубаво, но те не винаги дават нагледна 
и точна информация, особено, когато се отнася за отбранителни разходи. Стремителното ни 
изкачване нагоре до второто място беше повод за много публикации и изказвания. През 2019 г. 
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България е на второ място в НАТО по разходи от БВП за отбрана. Това се случи, след като 
правителството преведе 2,2 млрд. лв. по сметките на американската компания Lockheed Martin 
за поръчаните осем нови изтребителя F-16. Този разход нареди България веднага след САЩ, 
които са на първо място. Такива пари за отбрана страната ни не е отделяла от 16 години. С 
тези допълнителни средства бюджетът на Министерството на отбраната за 2019 г. ще достигне 
3,515 млрд. лв.7 Но проследявайки тенденциите на разходите за отбрана през последните ня-
колко години виждаме, че това увеличение е по-скоро еднократно плащане, а не дългосрочно 
увеличение на парите за армията. Не трябва да звучи като песимистична прогноза, но такива 
крупни плащания и значително увеличение на бюджета за отбрана най-вероятно няма да се 
случват всяка година. И причината не е в нежеланието от страна на управляващите, тя е в 
икономическата невъзможност страната ни да отделя ежегодно такива големи суми за отбра-
на. Защото осигуряването на толкова големи отбранителни разходи в дългосрочен период ще 
предизвика преразпределение на средствата в другите разходни направления на държавата.

На фигура 2 може да се види какви разходи за отбрана има всяка една от страните, 
членки на НАТО. Разглежда се период от 5 години, който нагледно представя как се променят 
отбранителните разходи за тези години. Страните са подредени според процента от БВП, който 
отделят за отбрана. България е разположена в „златната среда“. Но ако погледнем фигура 3, то 
нещата там изглеждат много по-различно. Страни, които на фигура 2 са подредени след Бъл-
гария по процент от БВП на отделените разходи за отбрана, на фигура 3 се вижда, че отделят 
много по-големи суми и са на челните места в класацията на разходите за отбрана в световен 
мащаб. Дори с тези допълнителни средства, които са отделени през 2019 г. страната ни пак ос-
тава извън класацията представена на фигура 3. Това не трябва да е повод за разочарование, 
а трябва да даде ясен сигнал, че делът от БВП е важен показател, но изолиран сам по себе си 
той не дава пълна картина за случващото се в сферата на отбранителните разходи. Ако този 
показател не е подплатен с абсолютните суми, стоящи зад него, той не дава нужната ни ин-
формация. Тези две фигури съвсем ясно илюстрират как второто ни място в НАТО по процент 
от БВП на разходите за отбрана, не успява да ни осигури място дори в Топ-40 на световните 
разходи за отбрана. Това над което си заслужава да се замислим е не какви са процентите или 
сумите, които се отделят, а какво състояние на армията ни те могат да осигурят. Защото по-
следните 10 години показват стремглаво понижение на отделяните средства за отбрана, което 
от своя страна се отразява пагубно на армията ни. Изводите в Доклада за състоянието на арми-
ята и въоръжените сили за 2018 година, че „българските въоръжени сили изпълняват задачите 

Фиг. 2. Отбранителни разходи на страните членки на НАТО, като процент от БВП 
(2014 – 2018 г.)8
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си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения, но с ограничения“ всъщност са 
фин начин да се каже, че вследствие на ресурсните ограничения и изключително намаленият 
бюджет за отбрана през последните години, армията не може да върши в пълнота своята рабо-
та. А това е сериозен проблем, за отстраняването на който трябва да се работи непрекъснато 
и на който управляващите трябва да обърнат сериозно внимание.

Друг въпрос, на който също е добре да се обърне внимание, е структурата и разпреде-
лението на разходите за отбрана в България. Финансовите средства, изразходвани в Минис-
терство на отбраната (без разходите на ДВВУ) по направления на разходите през 2018 г. са 
за персонал – 918,79 млн. лв. (59,50% от общите разходи на Министерство на отбраната), за 
текуща издръжка – 293,57 млн. лв. (19,01% от общите разходи на Министерство на отбрана-
та) и за капиталови разходи – 331,77 млн. лв. (21,49% от общите разходи на Министерство на 
отбраната). Стремежът е през 2024 г. да се постигне съотношение 60:20:20 между разходите 
за личен състав, текуща издръжка и капиталовите разходи. Според Националния план за 
повишаване на разходите за отбрана това съотношение е планирано през 2018 г. да дос-
тигне 57:14:29.10 Общата стойност на капиталовите разходи за 2018 г. е 331,77 млн. лв., но 
факт е, че едва около 9% от тях отиват за ново въоръжение и техника. Останалите 91% са 
отделени главно за ремонти и поддръжка на стара техника. „Това не са средства, изхарчени 

Фиг. 3. Отбранителни разходи по страни (млрд. щатски долари)9
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за придобиването на нови способности. Не това е смисълът на ангажимента от Уелс за 20% 
капиталови разходи!“ 11

Различен поглед върху темата за повишените капиталови разходи дава авторът Георги Ан-
гелов, който представя данни за изразходвани значителни суми за техника през годините, без това 
да е довело до повишаване на процента изправна техника. „Голяма част от тези пари обаче отиват 
на вятъра заради лошо планиране, безотговорност или съмнения за корупция“.12 Според данни от 
отчета на служебния министър на отбраната Велизар Шаламанов, в периода 2003 – 2014 г. за мо-
дернизация и превъоръжаване са изразходвани 1,63 млрд. лв. Голяма част от тези средства са 
отишли за ремонт на самолети, хеликоптери и друга техника. Но това, което прави впечатление в 
представените данни е, че в резултат от реализацията на тези проекти, процентът изправна техника 
продължава да е под 23% от пътните превозни средства, 80% от авиационната техника (според Г. 
Ангелов този процент е 40%) и 10% от корабите, плаващите средства и съоръжения.13 Тези данни 
са свидетелство за това, как се харчат милиарди лева от парите на обикновените данъкоплатци без 
това да е довело до значими промени и подобрения за армията и наличната техника.

Макар 2019 година да е добра от гледна точка на повишаване на разходите за отбрана 
в България и това да ни отрежда второто място като процент от БВП в НАТО, то ресурсите за 
осигуряване на отбранителни способности в нашата страна са крайно недостатъчни. Това е 
сред основните причини армията ни да осъществява с ограничения своите задачи. В резултат 
на това и поставените цели са трудно постижими.

1 Информационен бюлетин „Бюджет 2015 накратко“ и „Бюджет 2016 накратко“. www.minfin.bg 
2 Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от Брутния вътрешен продукт на Република 

България до 2024 г., София, 2017.
3 Повече разходи за отбрана на България, но доста по-ниски от Гърция и Румъния. 15.05.2019, [посетен 

3.10.2019]. https://www.actualno.com/society/poveche-razhodi-za-otbrana-na-bylgarija-no-dosta-po-niski-ot-gyrcija-i-rumynija-
news_749165.html 

4 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България. Министерство на отбраната 
2018.

5 Пак там
6 Уеземан, С. Увеличените световни разходи за отбрана носят нови заплахи. 03.05.2019, [посетен 3.10.2019] 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2019-05-03/uvelichenite-svetovni-razhodi-za-otbrana-nosyat-novi-zaplahi
7 България е на второ място в НАТО по разходи от БВП за отбрана. [посетен 3.10.2019]. https://www.investor.bg/ 

biudjet-i-finansi/333/a/bylgariia-e-na-vtoro-miasto-v-nato-po-razhodi-ot-bvp-za-otbrana-287548/
8 NATO, The Secretary General’s Annual Report, 2018, www.nato.int 
9 Tian, N., A. Fleurant, A. Kuimova, P. Wezeman, S. Wezeman. TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE 2018, 

SIPRI, Fact Sheet, April 2019. [посетен 8.10.2019] https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_ 1904_ milex_2018.pdf 
10 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България 2018. Министерство на 

отбраната.
11 Харчим повече за отбрана, но парите пак отиват в Русия, 11.04.2019. [посетен 3.10.2019]. http://atlantic-council.

bg/%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC
12 Ангелов, Г. Милиарди за отбрана и за ... скрап. [посетен 3.10.2019]. http://www.fnf-southeasteurope.org/our-work/

black-book
13 Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България 2018. Министерство на 
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Реакцията на предизвикателствата, възникващи при непрекъснатите изменения в средата за 
сигурност налага преосмисляне на приоритетите и максимален ангажимент на цялостния 

потенциал на обществото. Разширеният социален аспект на политиката за сигурност изисква 
да се оптимизира институционалната координация на йерархичните връзки за управление. Ин-
ституциите като цяло и техните структури следва да се интегрират напълно в системата за на-
ционална сигурност. Особено актуален е проблемът с гражданската сигурност и по-конкретно 
предизвикателствата, породени от различните извънредни ситуации и кризи.

Ново значение за укрепването на националната сигурност придобиват факторите свърза-
ни с „качеството на човешкия потенциал, качеството на живота, качеството на околната среда, 
качеството на управлението, качеството на здравеопазването, качеството на образованието 
и др.“1. Не случайно като национални жизненоважни интереси в Стратегията за национална 
сигурност са посочени и „защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бед-
ствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи“ заедно с „преодоляване на негативните 
демографски процеси, на значителните диспропорции в развитието на регионите и изграждане 
на социално – икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения българ-
ски граждани“2.

Трансформацията на човечеството в специфичен „градски вид същества“ го прави изклю-
чително уязвимо от природните промени, тъй като инфраструктурата ни – пътища, средствата 
и линиите за доставки на суровини и продоволствие се оказват застрашени от природните 
сили. Своевременното прехвърляне на храна, медикаменти, на спасителни и транспортни 
средства в застрашените от природни бедствия населени места често се оказват сериозно 
предизвикателство.

РЕС РСНИ Е И И И А НА АЛ ВАНЕ НА РИС ВЕ Е  
 Е С ВИ  В АЛ И Е ИНИ

Резюме: В доклада са анализирани секторните политки, чието провеждане в 
“малките общини” би допринесло за повишаване на националната сигурност. Обосновани 
са влиянията на демографската ситуация, икономиката и законовата база като фактори, 
влияещи на възможностите за устойчиво развитие на общините. Засегнати са някои от 
проблемите, предизвикани от задълженията на местната администрация и наличните 
ресурси за изпълнението им. Резултатите от анализа позволяват да се формулират 
дефицитите на способности на местните власти за намаляване на риска от бедствия.

Ключови думи: екология, околна среда, риск, управление, авария
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Abstract: This report analyses the sectoral policies whose implementation in the “small 
municipalities” would increase national security. Arguments are made for the impact of the demographic 
situation, economy and legal base as factors influencing the opportunities for sustainable development 
of the municipalities. Some of the problems caused by the responsibilities of the local administration 
and the resources available to fulfill them are addressed. The results of the analysis make it possible 
to formulate deficits in the ability of local authorities to reduce the risk of disasters.
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Географското разположение на България я предопределя освен като център на транс-
портни комуникации и като възможна транзитна зона за осъществяване на незаконен трафик 
– на оръжие, наркотици, изделия с възможна двойна употреба или на хора. Миграционните 
потоци от своя страна са реална предпоставка освен за инфилтриране на терористични клетки 
и за медицински рискове.3

Текущата икономическа и политическа ситуация в страната обуславят държавния моно-
пол върху ресурсното, нормативното и кадровото обезпечаване на системата за национална 
сигурност.4 Ресурсите на държавата са винаги ограничени, а това с особена сила важи за стра-
на като България. От тук произтича необходимостта от определяне на приоритетите и сектор-
ните политики, формиращи комплекса „политика за национална сигурност“.

Обективността на решението изисква те да се формулират на основата на оценените 
рискове във външната и вътрешна среда за сигурност. В конкретния случай дискутираните 
рискове формират вътрешната среда.

Стратегията за национална сигурност е базисният доктринален документ в областта 
на концептуалното и нормативното изграждане на системата за национална сигурност. В нея 
като „вътрешни“ рискове са посочени „състоянието на транспортната, енергийната и комуника-
ционната инфраструктура, недостигът на публични финансови средства и неефективното им 
управление; съществения конфликтен потенциал в социалната несигурност и рязко изразената 
социална диференциация; рискове за екологичната сигурност, произтичащи от замърсяване на 
почвата, водата и въздуха, унищожаване на природни ресурси вследствие на неправомерна 
дейност и занижен контрол, а също така от аварии или бедствия“.

За управлението на цитираните рискове е предвидено провеждане на политики в след-
ните сектори:

Политика за социална сигурност, насочена към преодоляване на неблагоприятните за 
развитието на обществото демографски тенденции чрез „създаване на икономически и социални 
условия, както и чрез развитие на добре обучено и ориентирано към знанията общество, което е 
способно да капитализира максимално своите ресурси от интелигентност и съзидателност“.

Политика за сигурност в отношенията човек – природа се разглежда като аспект на еко-
логичната сигурност. Тя се свързва с „предотвратяването, овладяването и преодоляването на 
последствия от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично замърся-
ване на въздуха, водите и крайбрежната ивица“. Отчетена е и необходимостта от защита при 
наличие на заплаха за терористична дейност с използване на оръжия за масово унищожение и 
създаването на работеща система за овладяване и преодоляване на последствията от природ-
ните бедствия с активното съдействие на гражданите и техните организации.

Политиката е регулатор на обществените отношения и заявка на висшето ръководство 
на страната за дългосрочните намерения в определена област, в случая – на сигурността. Оч-
ертана е концептуалната рамка, стратегическите цели са определени, но на местно равнище 
последствията от рисковете предизвикват негативна ситуация, за чиято промяна са необходи-
ми обективни оценки и спешни мерки. Като основен източник на сигурност държавата се отчита 
макро параметрите на социално-икономическото състояние на обществото, но критериите за 
социално-икономическата сигурност се формират от отделните индивиди и групи от индивиди, 
от чувството им за персонална сигурност, от достъпа им до социални програми, от образова-
нието, здравеопазването, престъпността.5

Очакванията на отделния гражданин или на отделните социални групи могат да се асоциират 
с определението за здраве на Световната здравна организация: „Здраве е състоянието на пълно 
физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствието на болест или недъг“.

Под благополучие се разбира основата за добър живот – „сигурно и достатъчно препи-
тание, достатъчна храна по всяко време, подслон, облекло и достъп до стоки; здраве, вклю-
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чително усещането за него и наличието на здравословна физическа среда – чист въздух и 
достъп до чиста вода; добри социални връзки, взаимно уважение и способност да се помага 
на другите и да се осигуряват децата; сигурност, включително сигурен достъп до естествени 
и други ресурси, лична безопасност и защита от природни бедствия и бедствия, причинени от 
човека; свобода на избор и действие, възможността на индивида да постигне това, което смята 
за ценно като действие и състояние“.

Съпоставката на изброените критерии със ситуацията в страната на областно и общин-
ско ниво дава основания да се говори не само за регионални неравенства, но дори за регио-
нална поляризация и периферизация. Наблюдават се съществени различия, засягащи важни 
елементи на средата като икономическо развитие, инфраструктура, условия за живот.

Демографската обстановка в страната се характеризира с продължаващо намаляване 
и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на 
общата смъртност и високи нива на външна миграция. Тенденции са свързани с едновременно 
влошаване на основните параметри и индикатори за „демографско здраве“ – намаляване на 
населението; спадане на общата раждаемост, при засилване на определена малцинствена; ви-
сока детска смъртност; висока обща смъртност; висока средна възраст и прогресивно застаря-
ване. Косвено демографските условия оказват влияние върху риска и защитата при бедствия. 
Зависимостите се изразяват в увеличаване на дела на уязвимите единици на населението 
(поради по-напредналата възраст), намаляване на относителната физическа издръжливост и 
способност, увеличаване на дела на населението, изискващо специално внимание (техника, 
апаратура, медикаменти или определени условия) за продължаване на жизнените функции, 
затруднена адаптация към променяща се среда.

Общинските планове и техните изпълнители са обособени като директни инструменти за 
внедряване на ценностите основани в Националната стратегия за намаляване на риска от бед-
ствия. Общините се формират и управляват от своето население. Степента на ангажираност, 
осъзнатост и неговата култура определят и ефективността на управлението на самата община. 
Само те, обаче не са достатъчни. 

Социално-икономическата, демографска и екологична обстановка в общинските центро-
ве е толкова различна, колкото са различни Софийска община и община Трекляно. По отноше-
ние на аспектите на сигурността, обаче изискванията към тях са еднакви. Този факт обуславя 
сериозен дефицит на ресурси за малките общини – финансови, технологични, човешки, инфор-
мационни и др., в процеса на намаляване на риска от бедствия. Анализът на нормативните 
документ свързани с местното самоуправление и местна администрация разкрива многообра-
зието от необходими компетенции и изисквания към местната власт и очертава комплексните 
 отговорности.

Законът за защита при бедствия урежда обществените отношения, свързани с осигуря-
ването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и 
имуществото при бедствия.

В него са разписани задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, пра-
вата и задълженията на физическите лица и функциите на органите на изпълнителната власт 
по защита при бедствия.

Защитата при бедствия на национално, областно и общинско ниво се осъществява чрез 
провеждане на превантивна дейност, дейности за готовност и реагиране, подпомагане, възста-
новяване, ресурсно осигуряване, предоставяне и приемане на помощи“6.

Превантивната дейност се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и включ-
ва анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия; планиране, разработване и 
изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия; категоризиране на 
населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото население; установяване 
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на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях; определяне на мерки 
за защита на критичните инфраструктури, определяне на норми за устройственото планиране 
на територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във връзка с на-
маляване на риска от бедствия; изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване; осигуряване на колективни и индивидуални средства за за-
щита и места за временно настаняване при бедствия; обучение и практическа подготовка на 
доброволните формирования и населението7. Горепосочените превантивни дейности изискват 
всяка община да разполага с административен капацитет – обучени служители, които имат 
знанията и уменията да ги осъществят. Това изискване формира първия дефицит. В малките 
общини има ограничен ресурс от кадри и съответно – от специалисти. За всички специализира-
ни дейности се изисква кметът на общината да сключва договори с външни експерти за възла-
гане на услуга. Тук се възниква следващият дефицит – финансовият. Липсата на необходимите 
средства налага планирането на защитата при бедствия да се осъществява от хора, които 
нямат необходимите се компетенции.

Кметовете на общини събират необходимата информация и я предоставят на областните 
управители. Дейностите се извършват чрез:

1. оглед на място;
2. изискване на данни от физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, 

притежаващи и/или експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им;
3. изискване на данни от планове на обектите, плановете за защита при бедствия на 

общините, категоризирането на населените места в зависимост от броя на потенциално засег-
натото съгласно, ежегодните доклади за дейността по защита при бедствия и др.8

При установяването на критичните инфраструктури и обектите им се прилагат критерии 
като потенциалният брой на загиналите и/или ранените, значимостта на икономическите загуби 
и/или влошеното качество на продукти или услуги, последиците за околната среда, за общест-
веното доверие, физическото страдание и нарушаването на ежедневния живот, включително 
загубата на основни услуги.

„Праговите стойности на критериите се определят от органите след съгласуване с минис-
търа на вътрешните работи.“ (по чл. 7, ал. 2 от наредбата).

Посочените примери илюстрират степента на допускания субективизъм и съответно – 
зависимостта от наличието на експерти там, където са необходимо да има точни критерии за 
оценка на риска. Допуска се човешкият фактор (дефицита на специални компетенции на слу-
жител на община или служител на юридическо лице, експлоатиращо критична инфраструктура) 
да бъде определящ за планиране на мерки за защита и вземане на решения.

Организацията за ранно предупреждение на населението разкрива следващата група 
дефицити – технологичните. 

За да се осигури изграждането на система за ранно предупреждение и оповестяване 
и тя да изпълнява целевата си функция е необходимо да се разкрият и идентифицират 
потенциално опасните зони с източници на бедствия и аварии от природен и техногенен 
характер и да се събере изходна информация за тях. На базата на това е необходимо да 
се зонира територията на страната по степен на опасност, плътност на населението и 
характер на застрояване.

Следващата задача, която трябва да бъде решена, за да изпълни системата за монито-
ринг, прогнозиране и ранно предупреждение предназначението си е определянето на оптимал-
ни организационни и технически схеми за ефективен мониторинг и осигуряване на информа-
ционно взаимодействие между ведомствените мониторингови системи. Не на последно място 
трябва да бъдат определени сценариите за развитие на бедствията и авариите и необходими-
те сили и средства за ликвидиране последиците от тях.9
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Община на чиято територия има 1 град – общински център, 3 населени места със статут 
на кметства и 3 населени места със статут на кметски наместничества ясно илюстрира възник-
ващия проблем. Общинският център разполага с 3 бр. електрически сирени, кметствата са с 
по един брой – общо 3 бр., а в кметските наместничества са осигурени по 1 бр. ръчни сирени 
– общо 3 бр. Не съществува възможност за предаване на гласова информация за вида на опас-
ността. Гражданите трудно биха се ориентирали за причината за сигнала, което е предпоставка 
за възникване на паника и хаос, с които общината допълнително да се справя. Все още се из-
ползват устройства от типа на ТКО (техническия комплект за оповестяване), което не може да 
гарантира надеждна връзка за протичане на информацията и осигуряване на предупреждение 
за съответната заплаха.

Механичната замяна с нова, по-високо технологична система не е решение поради 
факта, че в част от населените места липсва покритие на мобилен оператор, няма и интернет.

И в този случай ситуацията се допълнително се усложнява от демографския фактор – чес-
то най-младият жител на едно село с около 40 души население е самият кметски наместник на 
възраст между 55 – 65 години и с недостатъчни способности в областта на новите технологии.

Като технологичен дефицит може да бъде класифициран и този, свързан с необходи-
мостта от осигуряване на индивидуални и колективни средства за защита. Класификаци-
ята е условна, тъй като е резултат от законова регламентация от една страна и липса на 
средства – от друга.

В малките общини обикновено няма изградени колективни средства за защита, по сми-
съла на чл. 12 от ЗЗБ. Няма и финансови възможности за изграждането им. В чл. 13, ал. 2 от 
ЗЗБ е указано, че „Запасите от индивидуалните средства за защита се създават, съхраняват, 
обновяват, поддържат, предоставят и отчитат от кметовете на общините – за служителите от 
общинските администрации и за населението в общината“.

Масово разпространените индивидуални средства за защита са от типа на ГП-5, БСС-
МО, като най-новата партида е от 1979 г. Същите са предоставени от МВР на общините при за-
криване на Министерство на извънредните ситуации през 2009 г. В много общини не са налични 
детските противогази (ДП-1 и ДП-2), тъй като вече са негодни за употреба. За индивидуалните 
средства за защита, произведени преди 30 – 40 години, няма гаранция, че ще имат 100% за-
щитни функции и ще изпълнят предназначението, за което са предвидени и съхранявани.

Изискванията за съхранение на ИСЗ са определени с Наредба за реда за създаване, 
съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални 
средства за защита, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 юли 2015 г.

Запасите от индивидуални средства за защита се създават в съответствие с основни-
те мероприятия за провеждане на превантивната дейност за защита на живота и здравето 
на населението, опазването на околната среда и имуществото. Съгласно наредбата за 
обезпечаване с индивидуални средства кметовете на общините могат да придобият право 
на собственост върху тях по реда на Закона за държавната собственост върху средствата, 
предназначени за съответната община, управлявани от МВР. Освен това те осигуряват не-
обходимите средства за децата и учащите се в детските градини и училищата, в домовете 
за деца, лишени от родителски грижи, за служителите и работниците от общинската адми-
нистрация, за доброволните отряди за действие при бедствие на територията на общината 
и за другите структури, финансирани от общинския бюджет, както и за неработещата част 
от населението и за служителите на чуждите дипломатически представителства на тери-
торията на общината.

Кметовете имат задължение за съхраняването, обновяването, поддържането, предоста-
вянето и отчитането на индивидуалните средства за защита в съответствие с процедурите и 
изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за счетоводството.
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Нормативно установеното състояние прехвърля най-голяма отговорност за осигуряване 
на ИСЗ на кмета, респективно финансовата тежест е за най-малката териториална единица – 
общината. Анализираните малки общини имат ниски данъчни постъпления и малък размер на 
собствените приходи. По този начин нормативно се поставят изисквания с финансова тежест 
към всички общини, без да се прецени реалната възможност за изпълнението им. Промени-
те в законодателството, свързани със защита на населението при бедствия не са в интерес 
на малките общините и обуславят невъзможност за изпълнение на нормативните изисквания. 
Още един пример в потвърждение на проблема е този, свързан с обучението на населението 
за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при 
бедствия. Неговата организация е възложена на „кметовете на общините чрез предоставяне на 
информация по подходящ начин“.10 

Обучението трябва да е национален приоритет и да се осъществява в широк обхват чрез 
национални и електронни медии, публикации в интернет. В малките общини „подходящият“ 
начин е чрез публикация на сайта на общината. Не е изпълнено, обаче условието за масовата 
достъпност (не всички жители разполагат с персонален компютър). Частично е решението чрез 
печатни брошури или събрания по населени места, на които присъстват минимален брой хора. 
Освен това подготовката трябва да се води и води не от кмета или упълномощено от него лице, 
а от експерти с достатъчно опит и компетенции според изискванията на закона. Общинските 
служители могат да съдействат, но в никакъв случай не бива да водещи. Често те са толкова 
подготвени за хипотетична бедствена ситуация, колкото и всички останали.

В общините, обект на настоящия анализ, обикновено няма подразделение на „Пожарна 
безопасност и защита на населението“, а най-близките се намират на значителни разстояния. 
Доброволните формирования (ДФ), създавани в съответствие с изискванията на чл. 41 от ЗЗБ 
не компенсират липсата им. Доброволците са основно служители и работници в съответната 
община. Слаб е интересът от страна на гражданите и на представители на други институции, 
включително и от пенсионираните или освободени от длъжност служители на ПБЗН. Това е по-
редната отговорност за общината. При пожар или опасност от пожар тя е тази, която ще трябва 
първа да реагира до пристигане на специализиран автомобил на служба ПАБ. Интересен е 
факта, че дори в резултат от инициативност на местната администрация и след дарителски 
кампании да се осигурят технически средства (включително специализиран противопожарен 
автомобил) е необходимо преодоляването на редица административни и организационни пре-
пятствия. За управлението на подобно превозно средство се изисква и съответната категория 
на водача. Когато такъв във формированието няма, обикновено дежурният с категория шофьор 
в общината управлява превозното средство до мястото на пожара. Така лица, които не са до-
броволци, извършват дейности за които няма как да им бъде изплатено възнаграждение. 

Има разминаване по отношение на нормативно разписаните отговорности за финансира-
нето на дейността на доброволните формирования от държавния бюджет и реалното финанси-
ране от общинския бюджет. За осигуряване на дейностите на ДФ реално се извършва плащане 
със средства от общинския бюджет, които впоследствие се заявяват за възстановяване от МФ, 
след съгласуване с РД ПБЗН. Осигурените средства са за значително по-малък брой добровол-
ци, отколкото общините все пак ангажират. На практика при възникване на ситуация трябва да 
се избира между тези, които имат екипировка.

Освен това всяко съдействие води след себе си разходи, които на по-късен етап и след 
представяне на документи трябва да се одобрят. 

Големите общини освен със собствен ресурс разполагат с материалния и човешки ресурс 
на органите от Единната спасителна система, които са разположени на територията им.

Малката община разполага само със собствения си ресурс, с доброволците от Доброво-
лното формирование към общината и с възможността да очаква помощ от силите и средствата 
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на единната спасителна система, ако не са необходими по приоритет за справяне с извънредна 
ситуация или бедствие, възникнало другаде.

Неизяснени формулировки, които могат да се тълкуват по различен начин, има и по 
отношение обявяването на бедствено положение на територията на общината. Това обстоя-
телство създава предпоставка за различни практики при отделните общини. Бедствено по-
ложение се обявява при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи 
бедствие, свързано с редица негативни последствия за населението, инфраструктурата или 
околната среда. До голяма степен при обявяването му е водещ субективният фактор – оцен-
ката на кмета за ситуацията. Дейностите, които се изпълняват са сходни, но в случаите, в 
които не е обявено бедствено положение финансовият резултат за общината е различен. В 
този случай тя поема цялата финансова тежест за извършените неотложни аварийно-възста-
новителни работи и за предоставяне на възстановителна помощ без право да иска средства 
за възстановяване на разходите от Междуведомствената комисия за възстановяване и под-
помагане към МС.

Липсата на конкретика и точно определени параметри за класифициране на едно съби-
тие като бедствие, може да бъде определено като пропуск („пробойна“ или „вратичка“) в закона 
за защита при бедствия, която поставя общините с ограничен финансов ресурс в по-неизгод-
на позиция. Налага се актуализация на бюджета, за сметка на други планирани по бюджета 
дейности. Преодоляването на последствията от специфични неблагоприятни въздействия за 
определен регион следва да се финансира, като средствата им се завишават с определен 
коефициент, спрямо сумите, които отпускани със същата цел на останалите общини. Коренно 
различната ситуация предполага разходи, понякога в пъти, по големи от годишната целева 
субсидия на общината, която е отпусната за дейността.

Друга административна слабост е организацията на функционирането на общински съвет 
за намаляване на риска от бедствия и общински щаб за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия.

Двата органа се създават с две отделни заповеди на кмета на общината, в които съста-
вът почти изцяло се припокрива. В тях са включени основно представители на общината и на 
териториални органи от ЕСС, чиито работни места не са в конкретното населено място.

Това обстоятелство възпрепятства провеждането на заседанията на щаба или на съвета 
поради липса на кворум, защото по-голяма част от представителите на териториалните орга-
низации и ЕСС отсъстват поради служебни ангажименти. Кметът издал заповедта не е работо-
дател и няма как да задължи представители на териториалните организациите да присъстват, 
ако собственият им работодател не ги задължава и/или не им осигурява възможност.

Малките общини са особено уязвими на това първо ниво на организация на изпълне-
нието на дейности по защита при бедствия. След като законът като нормативен акт от първи 
ранг постановява еднакви задължения на кметовете на общини, без да отчита възможностите 
и различията между тях, следва да има подзаконов нормативен акт, чрез който се уреждат 
изискванията към длъжностните лица, които отговарят за изпълнение на дейностите по защита 
при бедствия. Да се осигурят възможности за придобиване на специфични знания и умения за 
организиране и изпълнение на дейностите по защита при бедствия. 

Задължително е общинските администрации да имат готовност за действие при аварийни 
ситуации, като трябва да се определят се ефективни способи за намаляване на въздействията 
върху околната среда. Структурите трябва да изготвят, прилагат и поддържат процедури за 
готовност и действия при аварии и инциденти. 

Друг случай, в който е необходимо да бъде оценен рискът от неблагоприятни въздейст-
вия върху средата е за прилагането на законовите инструменти, по-конкретно на Закона за 
опазване на околната среда и Закона за защита при бедствия. Кметът на общината, на чиято 
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територия се намира предприятие или съоръжение с висок рисков потенциал следва да получи 
необходимата информация за изготвяне на външен авариен план11.

Необходимо е да има единни критерии за оценка на риска от различните видове бедствия 
и самата оценка да се извършва от длъжностни лица – представители на компетентни институ-
ции на регионално и национално ниво съвместно със служители от общината.

Структурата на населението, заедно с всичките и прилежащи характеристики, играе съ-
ществена роля за управление при бедствени ситуации. С увеличаването на уязвимите еди-
ници, рискът за цялото население нараства. И докато някои от параметрите на демографско 
развитие, като застаряването например, не могат да бъдат повлияни драстично, то за да бъде 
осигурена максимална защита на населението при бедствия, съществуват социално-екологич-
ни механизми чрез които може да бъде значително намален риска.

Социално-икономическата ситуация в малките общини изисква механизмите за защита 
на населението да бъдат високо ефективни и отговарящи на увеличаващият се брой рискови 
единици. Такава ефективност би могла да се постигне в дългосрочен план като се неутра-
лизират ефектите на демографските условия чрез укрепване устойчивостта на населението. 
Провеждането на политиката по управлението на общините е комплексен процес, една от ос-
новополагащите цели на която е именно защита на националните интереси и сигурност чрез 
развитие на местните общности и активи.

1 Слатински, Н. Петте нива на сигурността. София: Военно издателство, 2010. ISBN 978-954-509-444-6.
2 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС от 

14.03.2018 г. – В: Държавен вестник, бр. 26 от 23.03.2018 г.
3 Велев, С. Използване на формирования от ВС за ограничаване и преодоляване на последствията от тежките 

зимни условия и взаимодействие със структури на БЛРС. София: Книжица, Том 3, 2015. ISBN 978-954-380-362-0.
4 Слатински, Н. Петте нива на сигурността …
5 Слатински, Н. Петте нива на сигурността …
6 Закон за защита при бедствия, Чл. 5. – В: Държавен вестник, бр.102 от 19 декември 2006 г. Държавен вестник, 

бр.77 от 18 септември 2018 г.
7 Пак там
8 Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите 

им и оценка на риска от тях. ПМС №256/17.10.2012г., Чл. 6, ал. 2 и ал. 3 – В: Държавен вестник бр.27/05.04.2016.
9 Недевски, Д. Насоки за развитие на националните способности за мониторинг, прогнозиране и ранно преду-

преждение при бедствия и аварии. СУБ, – В: Наука, бр. 1`2010. ISSN 0861 -33-62.
10 Наредба за реда, начина и компетентните органи ….
11 Велев, С. Инструменти за управление на екологичния риск. София: ВТУ „Т. Каблешков“, 2017 – В: Механика, 

транспорт, комуникации, Том 15,6, с. 7 – 13. ISSN1312-3823.



Съвременната среда за сигурност се характеризира с нарастващата глобализация, урба-
низация и индустриализация. Това води до все по-голяма зависимостта на общество-

то от съществуващите мрежи, системи и инфраструктура. Те са предимно държавни и об-
ществено-икономически системи, но също така са и системи, които в по-голямата си част 
се управляват от неправителствени и основно комерсиални организации. Съвкупността от 
взаимосвързаните системи, които осигуряват жизнено важни за сигурността, просперитета и 
дори за оцеляването – както на отделния индивид, така и на цели обществени групи услуги, 
се определя като критична инфраструктура (КИ).

Друга особеност на съвременното общество е бързото развитие на комуникационните и 
информационни технологии и масовата им употреба при управлението на КИ1,2. При защитата на 
КИ се обръща особено внимание на сигурността на управляващите я комуникационни и инфор-
мационни системи, като се въвежда понятието „критична информационна инфраструктура“ (КИИ).

Цел на настоящата работа е да се определят подходите за анализ, оценка и определяне на 
критичната инфраструктура и на свързаната с нея критичната информационна инфраструктура.

Изследването се основава на нормативната база за определяне на критичната инфра-
структура и на критичната информационна инфраструктура в редица страни.

Съществуват различни определения за критична инфраструктура:
В Съединените щати тя се дефинира като „Активи, системи и мрежи, независимо дали 

физически или виртуални, които се считат за толкова жизненоважни за Съединените щати, 
че тяхната недееспособност или унищожаване би имало инвалидизиращ ефект върху сигур-
ността, националната икономическа сигурност, националното здраве или безопасност или вся-
ка комбинация от тях“ 3

Основните критични сектори са 16: Финансови услуги; химическа индустрия; комуника-
ция; търговски съоръжения; язовирни стени; спешна помощ; критична производствена, отбра-
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нителна промишлена база; здравеопазване и обществено здраве; енергетика; държавни съо-
ръжения; информационни технологии; транспорт; храни и селско стопанство; ядрени реактори, 
материали и отпадъци; и системи за вода и отпадни води.

В Европейския съюз КИ представлява: „Актив, система или част от тях, разположени в 
държави членки, които са от съществено значение за поддържането на жизненоважни функции 
в обществото, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благо-
получие на хората и чието нарушаване или унищожаване би имало значително въздействие в 
държава членка в резултат на невъзможността за изпълнение на тези функции“ 4.

Основните сектори са общо 11: Енергетика; Информационни, комуникационни техноло-
гии; Вода; Храна; Здраве; Финанси; Обществен и правен ред и безопасност; Гражданска адми-
нистрация; Транспорт; Химическа и ядрена промишленост; Космос и изследвания.

В Германия „Критичната инфраструктура представлява организационни и физически 
структури и съоръжения от такова жизненоважно значение за обществото и икономиката на 
нацията, че техният провал или деградация би довел до траен недостиг на доставки, значител-
но нарушаване на обществената безопасност и сигурност или други драматични последици“ 5.

Основните сектори са 9: енергия; информационни технологии и телекомуникации; транспорт; 
здраве; вода; храна; финансови и застрахователни; държава и администрация; и медии и култура.

В Република България КИ се дефинира в допълнителните разпоредби, параграф 1, т. 16 
на Закона за защита при бедствия6 като: „Критична инфраструктура е система или части от 
нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, 
здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на на-
селението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за 
Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.“

За да работи надеждно и непрекъснато КИ зависи от редица взаимнозависими национал-
ни и международни комуникационни и информационни управленски системи. Тази информа-
ционна инфраструктура подсилва много елементи от КИ и се нарича критична информационна 
инфраструктура (КИИ). 

За да се разбере връзката между секторите на критичната инфраструктура и услугите 
на критичната информационна инфраструктура и за да се избегне препокриване на термини-
те критична инфраструктура и критична информационна инфраструктура е необходимо да се 
даде и дефиниция на критична информационна инфраструктура. 

Информационните системи се определят като компютърно базирани системи, които 
са комбинации от софтуер, хардуер и телекомуникационни мрежи за събиране, създаване 
и разпространение на полезна информация7 или като жизненоважните компоненти, които 
произвеждат информация, която може да се възприема като пет основни фактора: софтуер, 
хардуер, данни, хора и процедури. Според тези дефиниции и в контекста на КИ думата ин-
формация е свързана с комуникационни мрежи, които са комбинация от телекомуникации, 
хардуер и софтуер с цел съхраняване, обработка, обмен на данни по мрежови връзки. Те 
могат да бъдат обект на атаки и това да доведе до неблагоприятни последици за функ-
ционирането на организацията чрез компрометиране на достъпността, поверителността или 
целостта на информацията. 

В Естония КИИ се счита за част от КИ. Естонско определение на критичната информа-
ционна инфраструктура е: „Информационни и комуникационни системи, чието поддържане, на-
деждност и безопасност са от съществено значение за правилното функциониране на дадена 
държава. Критичната информационна инфраструктура е част от критичната инфраструктура“8. 
Основата за защита на критичната инфраструктура в Естония е Законът за извънредните си-
туации, издаден през 2009 г., който определя разширен списък на жизненоважни услуги. В мо-
мента този списък се състои от 43 услуги.
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Естония е разработила методологичен подход за идентифициране на активите на кри-
тичната информационна инфраструктура, който включва следните стъпки: а) За всяка една от 
идентифицираните жизненоважни услуги едно министерство е назначено като „организатор на 
услуги“ и то е отговорно да предлага критериите и праговете на критериите, за да се иденти-
фицират жизненоважните доставчици на услуги. Например за ИТ сектора един от използваните 
критерии е броят на клиентите, обслужвани от конкретна компания. б) Впоследствие доставчи-
ците на жизненоважни услуги извършват оценката на риска и изготвят план за непрекъснатост 
на бизнеса, който те предоставят на отговорното министерство („организатор на услуги“). в) 
Един от резултатите от оценката на риска е списъкът на критичните ИТ ресурси, който може да 
бъде актуализиран. г) Въз основа на резултатите от оценките на риска на всички доставчици 
на жизненоважни услуги се съставя национален списък на критичната информационна инфра-
структура. 

Терминът „критична информационна инфраструктура“ е въведен в българското законо-
дателство през 2005 г. с приемането на Закона за управление при кризи. Според закона: Кри-
тична информационна инфраструктура е система от съоръжения, услуги, правила, документи, 
методики за управление и начини обработка на информация, чието спиране, неизправно функ-
циониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и без-
опасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното 
функциониране на държавното управление.

КИИ е изправена пред постоянни промени като най-очевидна e растящата употреба на 
отворени системи за наблюдение и управление в КИ9, както и интегриране на медии, информа-
ционни и телекомуникационни технологии10.

През последните години под натиска на проблемите свързани с глобалният тероризъм 
много държави предприемат стъпки за подобряване на анализ на уязвимостите и заплахите 
към тяхната КИИ и изготвят възможни решения за защита на тези критични активи. Защита на 
критичната инфраструктура (ЗКИ) е съществен елемент от политиката за сигурност на много 
страни. Това е свързано, от една страна с процесите на глобализация, а от друга, с борбата 
срещу международния тероризъм. ЗКИ е въпрос на националната сигурност, поради което се 
приемат различни законови актове, засягащи въпросите, свързани с нея.

Отговорността за ЗКИ обикновено е разпределена между повече от една държавни струк-
тури и организации. Това прави организационната структура за ЗКИ сложна и дори объркана. 
Поради това в много страни се реорганизират съществуващите структури, като се създават 
нови организации с отделен фокус върху ЗКИ. Набляга се на ранното предупреждение, създа-
ването на централни контактни точки за сигурността на информационните системи и мрежи и 
създаване на екипи за реагиране при инциденти.

Ясно и строго разграничение между двата ключови термина „защита на критичната ин-
фраструктура“ и „защита на критичната информационна инфраструктура“ (ЗКИИ) е желателно, 
но много трудно постижимо. Докато ЗКИ обхваща всички критични сектори на националната 
инфраструктура, ЗКИИ е само част от всеобщо усилие за защита, което се фокусира върху 
критичната информационна инфраструктура.

Основна и определяща характеристика на КИ е значението на нормалното  функцио-
ниране за обществото. От гледна точка на нейната защитата е необходимо да се разгледат 
следните основни особености11:

 Вътрешно свързване и взаимозависимости в КИ;
 Последствия от взаимозависимостите;
 Възможни каскадни ефекти при грешки и повреди;
 Новопоявяващи се, недостатъчно анализирани уязвимости.

Елементите на КИ се намират в сложна структурна и функционална зависимост, което 
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определя характеристиката вътрешно свързване. Тази обвързаност в голяма степен затруд-
нява анализа и оценката и създава предпоставки за пропуски при определянето на КИ. 

Изследването на взаимозависимостите между елементите на КИ има за цел да раз-
крие характера им, което от своя страна ще доведе до представа за възможните последствия 
върху системата при определени събития в някои от нейните елементи.

Каскадния ефект при грешки отчита влиянието на определена повреда/грешка за един 
елемент на КИ като индиректен, но съществена за друг, т. е. определянето на една уязвимост, 
пряко действаща към един елемент на КИ като несъществена може да действа като индирект-
на, но сериозна заплаха за друг. 

Развитието на обществените услуги е бърз и постоянен процес, което води до динамика 
в средата на функциониране на КИ. Постоянните промени основно в технологиите, води до 
непрекъснатото появяване на нови по същност и/или обхват уязвимости.

Имайки предвид, че КИИ е съвкупност от комуникационни и информационни системи, 
които работят при гореизложените условия, сигурността им трябва да се разглежда като на 
една единна автоматизирана информационна система (АИС).

Анализ на нормативната база относно защитата на критичната инфраструктура  
и на критичната информационна инфраструктура

Анализ на нормативната уредба на 15 различни страни е даден в документа12. Тук са 
посочени само някои от тях.

Във Франция идентифицирането на критичната информационна инфраструктура се оп-
ределя от Плана за защита на критичната инфраструктура, който следва подхода на Доктри-
ната за отбрана и национална сигурност, съсредоточена върху „оператори от жизненоважно 
значение“: „оператори, чиято неработоспособност може силно да застраши икономическия или 
военен потенциал, сигурността или устойчивостта на нацията». За ЗКИ съответните разпоред-
би са включени в Кодекса за отбрана, който представлява законодателната и регулаторна рам-
ка на националната система за сигурност.

В тази рамка са идентифицирани 12 критични сектора: Граждански дейности; Съдебна 
дейност; Военни дейности; Храна; Електронни, аудиовизуални и информационни комуникации; 
Енергетика; Космос и изследвания; Финанси; Управление на водите; Промишленост; Здравео-
пазванеи Транспорт

Френската бяла книга от 2013 г. относно националната сигурност и отбрана определя 
като приоритет, наред с други, защитата на критичните информационни инфраструктури.

Националната агенция за защита на информацията (Agence Nationale de la Securité des 
Systèmes d‘Information – ANSSI), създадена 2009, е служба е националния отговорен орган по 
киберзащитата. 

В тази връзка ANSSI участва в разработването на нов закон и четири основни разпоредби 
от интерес на защитата на критичната информационна инфраструктура.

В Полша планът за действие за ЗКИ (Национална програма за защита на критичната 
инфраструктура) се създава от 2013 г. съгласно разпоредбите на Закона за управление на 
кризи. Той е създаден от правителствения център за сигурност в тясно сътрудничество с ми-
нистрите и ръководителите на централни служби, компетентни по въпросите на националната 
сигурност, както и отговорните за секторите или системите, считани за критични за правилното 
функциониране на държавата. Комуникационните и информационните системи се разглежда 
като критични системи.

Като цяло подходът на програмата е да създаде условия за подобряване на сигурността 
на критичните инфраструктури и да предотврати неправилното  функциониране, да извърши 
подготовка за кризисни ситуации, които могат да повлияят неблагоприятно на критичната ин-
фраструктура, да реагира в случай на унищожаване или прекъсване на функционирането на 
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критичната инфраструктура, да извърши реконструкция на критичната инфраструктура.
Програмата определя:

 националните приоритети, цели, изисквания и стандарти за осигуряване на безпро-
блемното функциониране на критичната инфраструктура; 

 отговорните лица за гореспоменатите системи; 
 подробни критерии, които дават възможност за идентифициране на обекти, инстала-

ции, съоръжения и услуги, включени в критичните инфраструктурни системи, като се отчита 
тяхното значение за функционирането на държавата и задоволяване нуждите на гражданите.

Програмата създава форум за публично-частно партньорство (ПЧП) за частни и публич-
ни собственици на КИ. Полската „Политика за защита на киберпространството на Република 
Полша“ допълва усилията, насочени към защита на ЗКИ.

В Словения за ЗКИ и по-специално за ЗКИИ националната стратегия за киберсигурност13 
предлага да се създаде национална мрежа за доверие между собствениците/операторите на 
критична инфраструктура и всички екипи за реагиране при инциденти с компютърната сигур-
ност (ЕРИКС) (Computer Emergency Reaction Teams – CERT), новосъздаденият Национален ор-
ган за киберсигурност, а също и разузнавателната агенция/агенции. Участници от академични 
и научноизследователски и развойни организации също могат да бъдат част от тази мрежа. Са-
мата мрежа би могла да бъде свързана към част от информационната предупредителна мре-
жа за европейска критична инфраструктура (European Critical infrastructure warning information 
network – CIWIN).

Според Националната стратегия за киберсигурност Словения също трябва да засили ка-
пацитета си в националния CERT, специално посветен на критичните инфраструктури и особе-
но на двете най-важни от тях (електроснабдяване и комуникации).

Критичните сектори в Словения се определят въз основа на основните и секторни кри-
терии за определяне на критична инфраструктура от национално значение, подготвени от 
министерството на отбраната на Словения (отговорен орган за критичната инфраструктура в 
Словения) и одобрени от правителството.

Директива 2008/114/ЕО на Съвета на Европейския съюз
С Директива 2008/114/ЕО на Съвета на Европейския съюз14 се създава процедура за 

установяване и означаване на европейски критични инфраструктури (ЕКИ), както и общ подход 
за оценка на необходимостта от подобряване на защитата на тези инфраструктури, с цел да се 
допринесе за защитата на населението.

С термина ЕКИ се означава КИ, намиращи се в държавите членки, чието нарушаване или 
унищожаване би имало значителни последици за две или повече държави членки (член 2 б). 
Значимостта на последиците се оценява в зависимост от междусекторни критерии. Те включ-
ват и последиците от междусекторните зависимости върху други видове инфраструктури.

В Република България ЕКИ се дефинира в допълнителните разпоредби, параграф 1, 
т. 16 на Закона за защита при бедствия като „критична инфраструктура, разположена на тери-
торията на Република България, чието повреждане или разрушаване би довело до негативни 
последици за поне две държави, членки на Европейския съюз. При оценката на негативните 
последици се прилагат критерии – брой загинали или ранени, икономически и социални после-
дици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази критична инфра-
структура върху други видове инфраструктури.“

За изпълнение на директивата към Съвета на европейския съюз е създадена Комисия 
за ЕКИ. На национално ниво се определя Служител за връзка по сигурността. Той изпълнява 
функцията на точка за контакт по въпросите, свързани със сигурността, между собственика/
оператора на ЕКИ и компетентния орган на държавата членка. За нашата страна това е уреде-
но в Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфра-
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структури и обектите им и оценка на риска за тях.
Секторите/услугите, касаещи ЕКИ, определени от директивата са само енергетика и транс-

порт. Това е така, защото тя представлява първата стъпка от един поетапен подход за устано-
вяване и означаване на ЕКИ и за оценка на необходимостта от подобряване на тяхната защита.

Съгласно директивата Операторският план за сигурност установява елементите на КИ и 
мерките за сигурност, които съществуват или се прилагат за тяхната защита.

Процедурата за изготвяне на операторски план за сигурност обхваща като минимум 
следните дейности:

1. Установяване на важните елементи.
2. Извършване на анализ на риска въз основа на сценариите за действие при сериозни 

заплахи, уязвимостта на всеки от елементите, както и възможните последици.
3. Установяване, подбор и подреждане по приоритети на мерките и процедурите за про-

тиводействие.
Директивата определя процедура за установяване на ЕКИ в следните етапи:
Първи етап
Всяка държава членка прилага секторните критерии, с цел да направи първоначален под-

бор на критичните инфраструктури в даден сектор.
Втори етап
Всяка държава членка прилага определението за критични инфраструктури по член 2, 

буква а) към потенциалната ЕКИ, установена на първия етап.
Значимостта на последиците ще се определя на подходящо национално равнище или 

чрез използване на национални методи за установяване на критични инфраструктури, или в за-
висимост от междусекторните критерии. За инфраструктура, чрез която се предоставя основна 
услуга, ще се отчита също така наличието на алтернативи и продължителността на нарушава-
нето/времето за възстановяване.

Трети етап
Всяка държава членка прилага определението за ЕКИ по член 2, буква б) към потен-

циалната ЕКИ, която е преминала през първите два етапа от тази процедура. Потенциална 
ЕКИ, която отговаря на определението, преминава към следващия етап от процедурата. За 
инфраструктура, чрез която се предоставя основна услуга, ще се отчита също така наличието 
на алтернативи и продължителността на нарушаването/времето за възстановяване.

Четвърти етап
Всяка държава членка прилага междусекторните критерии към останалите потенциални 

ЕКИ. В междусекторните критерии се отчита сериозността на последиците, а за инфраструкту-
рата, чрез която се предоставя основна услуга – наличието на алтернативи, както и продължи-
телността на нарушаването/времето за възстановяване. Потенциална ЕКИ, която не отговаря 
на междусекторните критерии, не се счита за ЕКИ.

За потенциална ЕКИ, която е преминала през тази процедура, се съобщава само на дър-
жавите-членки, които могат да бъдат значително засегнати от потенциалната ЕКИ.

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните  
инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях в Република България

С наредбата15 се определят реда, начина и компетентните органи за установяване на 
критичните инфраструктури и обектите им в Република България и за оценка на риска за тях. 

Координацията на дейностите по установяване на КИ и обектите им се осъществява от 
Министъра на вътрешните работи, а установяването на КИ и обектите им се извършва от ком-
петентните министри или от органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията. 
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Министрите назначават постоянно действащи работни групи, които ги подпомагат при 
установяването на КИ и обектите им. Тези групи разработват правила за установяване на КИ и 
обектите им в съответния сектор, предлагат на органите потенциални КИ и изготвят списък на 
установените КИ и обектите им и го предлагат за утвърждаване от съответния министър. По 
области и общини тези задачи се изпълняват от областните управители и кметовете.

Списъкът на секторите с КИ в Република България включва всички обществено икономи-
чески сектори в Република България. 

Според наредбата установяването на КИ и обектите им се извършва, като се приложи 
следната процедура в общо три етапа.

Първи етап
Прави се първоначален подбор на инфраструктурите и обектите им, включени в съот-

ветните сектори. Работните групи извършват проверка дали инфраструктурите отговарят на 
определението по § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия 
и дали загубата на услуги от нея ще има значително въздействие. Ако един обект на КИ отго-
варя на изискванията на етапите, то и критичната инфраструктура отговаря на изискванията на 
етапите. Определените като потенциални КИ преминават към следващия етап от процедурата.

Втори етап.
От потенциалните КИ и обектите им, определени в първия етап, се прави подбор – ра-

ботните групи извършват оценка на негативните последици от разрушаването на инфраструк-
турите или от нарушаването на нормалното им функциониране и сравняват тези негативни 
последици с критерии – потенциален брой пострадали, потенциални икономически последици 
и потенциални обществени последици.

Праговите стойности на критериите по ал. 1 се определят от органите по чл. 4, ал. 2 след 
съгласуване с министъра на вътрешните работи.

При оценката на негативните последици се отчитат и времето за възстановяване и нали-
чието на алтернативи на инфраструктурите.

Трети етап
Потенциалните КИ и обектите им, определени във втория етап, се включват в списъка 

на установените критични инфраструктури и обектите им, който се утвърждава от органите по 
чл. 4, ал. 2.

Потенциални критични инфраструктури и обектите им, преминали през третия етап, се 
считат за установени критични инфраструктури и обектите им. 

Нормативна уредба на Руската федерация
Правното регулиране на информационната безопасност, насочено към защита на критич-

ната информационна инфраструктура в Руската федерация е чрез федерален закон „О безо-
пасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации“ от 26.07.2017 
N 187-ФЗ. Списъкът на субектите на КИИ е формулиран в Закона общо и не позволява да се 
състави окончателен списък на задължените лица. Първият критерии за признаване на лица 
като субекти на КИИ е наличие в тях на информационни системи, информационно-телекомуни-
кационни мрежи, автоматизирани системи за управление или осигуряване на поддръжката на 
такива системи. Вторият критерий за причисляване на субекта като субект на КИИ е дейност в 
определен отрасъл на икономиката. 

Обекти на критическата информационна инфраструктура са информационните системи, 
мрежи за свръзка и автоматизирани системи за управление, експлоатирани от държавните ор-
ганизации и предприятия в почти всички отрасли на обществения живот.

С правилата за категоризиране на обектите на КИИ16, които започват да действат от 21 
февруари 2018 г., за субектите на КИИ е установен ред задължения. Така, ръководителят на 
субекта от КИИ трябва да създаде комисия, която да подготви списък на обектите на КИИ и да 
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им присвои категории. Тези категории зависят от негативните социални, икономически или дру-
ги последствия, към които може да доведе нарушение на процесите, извършвани от субектите 
на КИИ. Списъкът на обектите на КИИ трябва да бъде съгласуван с упълномощените органи. 
След категоризиране на обектите на КИИ сведенията за това се дават на Федерална служба по 
технически и експортен контрол (ФСТЕК) на Русия. Определени са и изисквания към създаване 
на система за безопасност на значимите обекти на КИИ, които се прилагат от 5 март 2018 г.

Обобщение на основните моменти от анализа на нормативната уредба
Възприемането на критичните информационни инфраструктури варира в различните 

държави в зависимост от техните приоритети и въздействие. В някои случаи защитата на кри-
тичната информационна инфраструктура е една от целите на националната стратегия за ки-
берсигурност с цел по-добра координация в съответните страни (публичен и частен сектор); в 
други случаи ЗКИИ играе отделна роля за просперитета на страната и, следователно, не е част 
от такава стратегия, а самостоятелна област на политиката.

Ключови моменти
Управлението на плановете за защита на КИИ на национално ниво варира в различните 

държави: в някои случаи Националният орган за сигурност има пълен надзор върху конкретни 
дейности и заинтересовани страни, в други случаи се прилага децентрализиран модел. Това 
зависи от вече установената рамка на национално ниво, от бюджета и ресурсите и разбира се 
от приоритетите на държавата. 

Сътрудничеството с частния сектор не се постига по формален начин. Въвеждат се спе-
цифични процедури (дори и правни) и работни групи, публично-частни партньорства и др., за 
да се гарантира, че всички заинтересовани страни са включени в защитата на критичната ин-
формационна инфраструктура. 

Подобряването на осведомеността и повишаването на възможностите е друг аспект, в 
който правителствата инвестират, когато говорим за критични информационни инфраструкту-
ри. Изискването за обучения по киберсигурност на персонала е основно изискване, включено в 
стратегията или плана за действие по ЗКИИ, дори и операторът на КИИ да е частна компания.

Законодателството в много случаи е начин да се гарантира спазването на конкретна 
рамка. Въпреки това много държави са създали и незадължителни доброволни схеми, които 
работят еднакво добре. Всичко зависи от подхода на държавата. 

Специфични изисквания за киберсигурност, като докладване за инциденти, планове за 
непрекъснатост на бизнеса и прилагане на основните мерки за сигурност, често са част от 
националния план за действие по ЗКИИ и трябва да се прилагат, както от публични, така и от 
частни оператори на КИИ.

Критични сектори
Идентифицирането на услугите на CII играе значима роля за благосъстоянието на хората, 

тъй като позволява на правителствата да определят какви основни услуги и киберзависимости 
трябва да бъдат защитени. Поради тази причина много страни вече са идентифицирали тези 
основни услуги и разполагат с точен план за защита, който включва подробно описание на кон-
кретни съответни елементи. Критичните сектори не са еднакви за всяка страна. Те зависят от 
националните резултати, от оценката на риска и от въздействието, което би имало смущения 
върху жизненоважните услуги за обществото. Това е така, тъй като държавите нямат една и съща 
икономика, ресурси и/или сектори, които влияят значително на други инфраструктури и живота на 
хората. Всяка страна е уникална и затова нейните нужди не са равни на тези на другите.

Идентифицираните критични сектори са обобщени в таблица 1, която представлява до-
пълнение на таблицата от документа17 с критичните сектори на България и Руската федерация.

От таблицата се вижда, че някои услуги са определени от повечето държави. От дру-
га стана всяка държава е свободна да определи като критична всяка услуга, която смята за 
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важна с оглед на специфики в организацията и традициите си, националните си стратегии 
и приоритети. 

Анализ и класификация на методологиите за идентифициране на критичната  
информационна инфраструктура в някои европейски страни

През 2014 г. ENISA публикува методология за идентифициране на активите и услугите на 
КИИ на основа на събраната информация от някои държави членки11. Документът подчертава, 
че при идентифицирането на активите и услугите на КИИ се срещат следните предизвикател-
ства:

• не винаги съществува подробен списък на критичните услуги и той трябва да се пригоди 
за всяка държава членка;

• определяне на критериите за критичност при идентифицирането на критични активи е 
сложен процес, особено по отношение на вътрешните и външните взаимозависимости;

• ефективното сътрудничество между публичния и частния сектор е от съществено зна-
чение за идентифицирането и защитата на активите и услугите на КИИ и трябва да започне от 
идентифициране на активите.

В документа се предоставя списък от 11 сектора на КИ и се подчертава, че не всички 
сектори са важни за всяка отделна страна.

ENISA идентифицира два подхода за идентифициране на КИИ:
Първо, подход, независещ от критичните услуги: Той включва анализ на мрежовата архи-

тектура. Това е методология, която компаниите използват за картографиране на своите мрежи 
и съдържа:

1) „Анализ на IP и мрежата за данни, моделите на натоварване на трафика и модели на 
отказ“;

2) „Идентифициране на компоненти, които са от решаващо значение за работата на ця-
лата мрежа или на голяма част от мрежата“. 

Като резултат подходът идентифицира основната мрежа и някои допълнителни компо-
ненти на организацията (оператора), които поддържат по-голямата част от трафика на данни. 
Един от недостатъците е, че както публичният, така и частният сектор трябва да създадат 
цялостна карта на мрежовата архитектура и да игнорират критичните услуги, които са свързани 
помежду си чрез ИКТ, тъй като тя (картата) се базира конкретно на мрежовата инфраструктура 
като цяло. Втори недостатък е, че при анализа на голяма карта на инфраструктурата може да 
се пренебрегне включването на компоненти, които са на по-ниски нива, но също така може да 
се считат за критични.

Второ, подход, зависим от критичната услуга. При него ENISA определя 3 основни стъп-
ки за работа и това са: 

1) Идентифициране на критичния сектор. В тази стъпка държавите членки вече са иден-
тифицирали списък на секторите на КИ;

2) Идентифициране на критични услуги. Тук има разделяне на два подподхода, като всеки 
зависи от това, кой е отговорен за идентифицирането на критични услуги:

a. Държавен подход при определяне на критичните услуги, когато отговорността се поема 
от държавни агенции. Те отговарят за идентифицирането на критичните сектори и списъка на 
основните (критичните) услуги. Тогава правителството избира операторите, които са отговорни 
за предоставянето на тези основни услуги;

б. Определяне на критичните услуги и активи на КИИ от операторите, предоставящи ус-
лугите. При този подход правителството също отговаря за идентифицирането на секторите на 
КИ. След това то избира списък от оператори, вместо основни услуги, и операторите отговарят 
за идентифицирането на активите на КИИ и критичните услуги.

Последната (третата) стъпка в този процес е идентифицирането на мрежови активи и 
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услуги на критичната информационна инфраструктура, поддържащи критични услуги. Услугите 
и активите на КИИ се определят от някои критерии за критичност. Тази стъпка представлява 
последната фаза на методологията, при която всеки оператор създава съответния план за 
защита за всяка услуга. 

Независимо от разгледаната методология ENISA твърди, че успех би могло да бъде по-
стигнат при установяване на добра комуникация и сътрудничество между заинтересованите 
страни, участващи в работата на КИИ. Под заинтересовани страни се разбира лицата, вземащи 
решения на всички нива, операторите на КИ и мрежовите оператори (доставчици на електронна 
комуникация, национален телекомуникационен регулатор и агенции за киберсигурност). Ако 
това се получи, то класификацията на методологиите за определяне на КИИ, може да се допъл-
ни с още един (комбиниран) подподход, при който критичните услуги се определят съвместно 
от държавните органи и операторите на услугите. Освен това, ясно е, че за да се поддържат 
комуникационните мрежи и информационните системи, е необходима карта на мрежата, пора-
ди което може да се предложи параметър за класификация и резултатът от последната (трета) 
стъпка да включва и карта на мрежата.

Примерна класификация на методологиите за определяне на критичната информацион-
на инфраструктура в зависимост от критерии „използва ли се или не списък на критичните 
услуги“, „кой определя критичните услуги“ и „краен резултат“ е предложена на фигура 1.

Тя помага да се определи подходяща методология за определяне на критичната инфор-
мационна инфраструктура.

1 Александрова, В., В. Тагарева, Ж. Проданов, А. Гунчева, В. Василева. Архитектурно конфигуриране на инфор-
мационната инфраструктура на организационни структури. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна 
конференция, научно направление „Сигурност и отбрана“ 16 – 17юли 2015 г., том 11, Велико Търново: издателски 

Ф  иг. 1. Класификация на подходите за определяне на КИИ, поддържащи критични услуги
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„Краят на историята“, „Утопията“, „Глобалната стабилност“ и други бленувани, но само „на 
хартия“ мечти, които следваше да са резултат от края на Студената война, останаха 

неосъществени. Вместо сигурност и просперитет 30 години по-късно съществува социална, 
икономическа и финансова несправедливост, тлеят, бушуват и се зараждат нови локални и 
регионални конфликти. Религиозният и етническият сепаратизъм, радикализмът, тероризмът 
и миграционните процеси отдавна не са случайни явления, а влошаваща се тенденция и еже-
дневие. Тези и още много индикатори недвусмислено показват, че рисковете и заплахите за 
сигурността стават все по-реални, а тенденциозното повишаване на разходите за отбраната и 
превъоръжаването на конвенционалните армии потвърждава мнението, че средата на сигур-
ност отдавна е излязла от допустимите рамки. 

В съвременните военнополитически конфликти и кризи фокусът на прилагане на сила 
беше изместен на 180 градуса – от стандартното използване на въоръжени сили, подпомагани 
от невоенните способности, в посока към доминация на невоенните инструменти, подкрепяна 
от реална военна мощ. Арените за противопоставяне също се изместиха от традиционното 
„бойното поле“, в посока градската урбанизирана, космическата и информационната среди. 

Противодействието, неутрализирането и защитата от подобни подривни действия са 
фундаментални въпроси за всяка държава или съюз и са обект на комплексното понятие „от-
брана“. Ето защо за отбрана се изгражда, поддържа и развива национална система, която 
притежава необходимите способности. Съгласно постановките в Националната отбранителна 
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Резюме: В доклада са разкрити повишаващият се принос и важността на невоенния 
компонент от системата за отбрана на страната, по отношение на неутрализиране на 
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стратегия системата за отбрана на страната е част от системата за национална сигурност, 
която се изгражда на основата на въоръжените сили и чрез отбранително-мобилизационната 
подготовка на министерствата и ведомствата от централната администрация, на специали-
зираните служби и териториалната администрация1. Това дава необходимите основания да 
разделим системата за отбрана на два основни компонента (подсистеми) – военен компонент, 
който изгражда солидното ядро, включващо в състава си военните формирования на въоръ-
жените сили, и мултиелементен невоенен компонент, който надгражда и допълва системата. 
Общата отбранителна мощ на страната се изгражда чрез съгласуваното взаимодействие меж-
ду двата компонента.

Изхождайки от определението, дадено в чл. 37 на Националната отбранителна стратегия 
за „система за отбрана“ можем да изведем, че невоенният компонент (НВК) се състои от: силите 
и средствата на министерствата и ведомствата от централната и териториалната администра-
ция, органите на местното самоуправление, търговските дружества, държавните предприятия, 
организациите и гражданите2. Дори повърхностният поглед на това понятие показва, че в състава 
на НВК влизат много и различни по форма на управление, подчиненост и функции институции, 
ведомства, организации, структури, сили и средства и др., които следва да работят съвместно за 
осигуряване на стабилна среда на сигурност, за подготовка и при необходимост за осъществява-
не на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.

Самият процес на създаване на адекватна на средата отбранителна мощ включва на 
първо място изграждане, развитие и поддържане на военни и невоенни способности, на вто-
ро място – осъществяване на предварителна подготовка, включително регулярно участие в 
национални и международни тренировки и учения и на трето – тяхното планирано, всестран-
но осигурено и съгласувано използване във взаимодействие с колективните инструменти за 
отбрана. Тези процеси се осъществяват на база стратегическите възгледи на политическото 
и военно ръководство на страната, регламентират се чрез нормативните актове, които опре-
делят общата рамка за отбрана на страната и се реализират чрез разработване, постоянно 
актуализиране и усвояване на военновременни планове от компонентите на системата за от-
брана на страната. 

В следствие от факта, че ВС по презумпция се подготвят и поддържат бойна готов-
ност, в контекста на разглежданата тема те са обект на изследване основно по отношение 
на взаимодействието им с невоенния компонент. Направлението в което се фокусираме е 
подобряването на ефективността на системата за отбрана чрез адекватно участие на НВК 
в отбраната на страната. 

Участието на невоенния компонент в отбраната на страната включва: провеждане на 
комплекс от целенасочени, нормативно обусловени, предварително планирани, организира-
ни и всестранно осигурени по цел, място, задачи и време мероприятия на всички негови еле-
менти, за осигуряване на необходимите невоенни способности в интерес на националните и/
или съюзните сили и на устойчивото функциониране на държавата в условия на военнополи-
тически кризи и конфликти.

В условия на военнополитическа кризи или военен конфликт на територията на страната 
НВК гарантира устойчиво управление и функциониране на държавата, защита на населението, 
икономиката и инфраструктурата, осигурява човешки, материални, информационни и финан-
сови ресурси и услуги. Неговите елементи ще участват в операции и действия съвместно с 
въоръжените сили, сили на НАТО и на различни международни организации, за реализиране 
целите на отбраната по отношение на суверенитета, независимостта, териториална цялост и 
сигурността на страната.

Всичко изброено до тук е показателно относно приноса и важността на НВК за нацио-
налната и колективната системи за отбрана. Предвид нарастващите рискове и заплахи за 
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страната на национално, регионално и глобално ниво е важно да бъде усъвършенствано 
участието на невоенния компонент в отбраната на страната. За да бъдат създадени необхо-
димите условия и предпоставки за това е необходимо да бъдат извършени: анализ на среда-
та на сигурност, преразглеждане на съществуващите невоенни способности и подобряване 
на документалната база в две основни направления – актуализиране на стратегическите 
възгледи за участието на НВК в отбраната на страната и усъвършенстване на нормативната 
база, регламентираща това участие.

Първото направление е свързано с актуализирането на националните възгледи за учас-
тието на НВК в отбраната на страната и касае съществуващите стратегически документи в тази 
област. Основните от тях са: Стратегия за национална сигурност, Национална отбранителна 
стратегия, Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности и съществува-
щите концепции и доктрини. Дори беглият преглед на изброените документи показва, че в тях 
е налице сериозно подценяване, а на места дори игнориране на приноса на НВК и на невоен-
ните способности за ефективното функциониране на системата за отбрана. Един от главните 
проблеми в тези национални възгледи е следствие от факта, че на най-високо държавно ниво 
гарантирането на суверенитета, териториалната цялост и сигурността на държавата се свърз-
ва основно с колективните способности (най-вече на НАТО), подпомагани от способностите 
на националните въоръжени сили. Същевременно незаслужено се пренебрегва въпросът за 
изграждане, поддържане и развитие на невоенни способности, като част от общите отбрани-
телни способности на страната. Ето защо е много важно органите за ръководство на отбраната 
на страната да приемат, че за да се разчита на колективната отбрана трябва на първо място 
да бъдат изградени национални способности за отбрана (съгласно чл. 3 от Вашингтонския до-
говор), а ако те не са достатъчни – да се инициират консултации на ниво НАТО по чл. 4 и ако 
„всички“ страни членки постигнат консенсус относно заплахата, тогава вече може да се разчита 
на чл. 5 и мощта на колективната отбрана. Следователно е необходимо възможно най-скоро да 
бъдат предприети мерки за осигуряване на необходимите национални отбранителни способ-
ности, в това число военни и невоенни. Това означава наред с подготовката на въоръжените 
сили приоритетно поддържане на НВК в готовност за участие в отбраната на страната.

Усъвършенстването на стратегическите възгледи по отбраната следва да започне с про-
мяна в разбиранията на всички управленски нива относно приноса на НВК за провеждане на 
ефективна отбрана на страната. Тази промяна следва да бъде отразена във всички стратегиче-
ски документи, свързани пряко или косвено с националната сигурност и отбраната, които вече 
бяха разгледани. 

На първо място промяната трябва да започне със Стратегията за национална си-
гурност. Позитивен ефект би оказало в нея да бъдат очертани конкретни насоки за изграж-
дане на невоенни способности, с което да се демонстрира воля за промяна и концептуална 
визия на най-високо държавно ниво. Както отбелязва в дисертационния си труд Илиан Со-
тиров, там следва „да се посочи кой, как и какви оперативни способности по функционални 
области следва да изгражда, както и реда за тяхното предоставяне и съвместно използване 
в случаи на необходимост“3.

На второ място тази промяна в държавната политика трябва да бъде отразено в Нацио-
налната отбранителна стратегия. В нея следва да бъдат включени конкретни текстове, 
които ясно да дефинират мисията, функциите и основните задачи на невоенния компонент, 
свързани с участието му в националната и/или в колективната отбрана на страната. Това е 
необходимо, тъй като невоенните способности не просто осигуряват гражданска помощ и не-
обходими ресурси за въоръжените сили, а придобиват все по-важна роля за гарантиране на 
сигурността и стабилността на страната. Същевременно не трябва да бъдат подценявани спо-
собностите на въоръжените сили, тъй като те са ядрото на системата за отбрана и задават 



318     НА ИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

стандартите в нея, имат възпиращ ефект и са главен гарант за позитивно разрешаване на 
военнополитически кризи, при неуспех на останалите инструменти на националната и колек-
тивната мощ.

На трето място е необходимо усъвършенстване на механизма за изграждане на отбра-
нителните способности на страната. Понастоящем това се осъществява чрез процеса на от-
бранително планиране, който е условно разделен в две направления – за въоръжените сили и 
невоенния компонент. Това води до паралелното съществуване на два относително автономни 
и не дотам добре съгласувани процеса: планиране на способности на ВС и планиране на нево-
енни способности. Процесът на планиране на способности на ВС е сравнително добре разра-
ботен и интегриран в общия процес на изграждане на съюзни способности на НАТО. За разлика 
от него планирането на невоенни способности е все още неразвит дори на концептуално ниво. 

В НАТО невоенните способности (Civil capability) се планират от Старшия комитет за 
гражданско-аварийно планиране (Senior Civil Emergency Planning Committee). Република Бъл-
гария участва в работата на този орган със шестима представители в две от групите, но на 
национално ниво не се изграждат активно необходимите невоенни способности за колективна 
отбрана. Добре би било страната да има представители и координатори във всички групи и 
да бъдат предприети мерки за привеждане на съществуващите невоенни способности към из-
искванията на НАТО.

Отбранителното планиране в страната се основава на постановките на Ръководство-
то за планиране на отбраната, базирано на способности. Този документ, макар и ак-
туализиран скоро, е изцяло насочен към планиране на способности на въоръжените сили и 
пренебрегва почти изцяло невоенните способности. Промяната в подхода за изграждане на 
отбранителни способности следва да започне задължително с него, като в ръководството тряб-
ва да бъдат определени рамките и стандартите за изграждане на невоенни способности. Това 
може да се реализира като в отделните етапи на планиране се добавят конкретни дейности и 
отговорности, свързани със способностите на НВК.

Процесът на отбранително планиране най-общо включва пет етапа. Първият е „Формира-
не на отбранителната политика“. Той се основава на провеждането на регулярни стратегически 
преглед на отбраната и преглед на структурата на въоръжените сили, но – умишлено или не 
– пропуска цяла подсистема на системата за отбрана, а именно невоенния компонент. В тази 
връзка е добре към тях да бъдат добавени стъпките „преглед на сигурността“ и „преглед на не-
военния компонент“. Тъй като продукти на отбранителното планиране в тази фаза са стратеги-
ческите и концептуалните документи, които определят подходите и параметрите за изграждане 
на отбранителни способности. Логически ще възникне необходимост от разработването на два 
нови документи – Визия за изграждане и използване на отбранителните способности на НВК и 
Програма за развитие на невоенния компонент.

Във втория етап – „Планиране на способностите“ – се определят само мисиите и за-
дачите на ВС, без да бъдат формулирани такива за НВК, което налага този пропуск да бъде 
коригиран. Нека да припомним, че на този етап се уточняват процесите за анализ на наличните 
и определяне на необходимите способности; извършва се анализ на съответствието; разработ-
ват се и се избират варианти за преодоляване на недостига от способности. Продукт на етапа е 
разработването на план за развитие на ВС. Очевидно е, че трябва да бъде разработен и План 
за развитие на НВК.

Третият етап е „Програмиране“ и включва: планиране на ресурсите за отбрана и раз-
работване на указания за програмиране, разработване на Програмна структура на основните 
програми в МО. Такива програми би следвало да има и за останалите министерства и ведом-
ства от НВК – още повече, че на следващо място разработваният Меморандум на програмните 
решения трябва да обхваща цялата система за отбрана на страната, в това число и НВК. 
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В четвъртия етап „Бюджетиране“ се подготвя средносрочна бюджетна прогноза и се из-
готвя проект на бюджет на МО. Нормално в този етап да се разработва проект на бюджет за 
отбраната на страната, в който да бъдат включени и бюджетите на останалите министерства, 
ведомства и организации с възложени военновременни задачи. 

Последният етап – „Изпълнение и отчет“ – включва управление, научно-изследо-
вателска дейност, оценка на ефективност, контрол и одит и анализ на изпълнението на 
проектите, касаещи системата за отбрана. Наред с другите отчети, в него трябва да се 
направи сравнителен анализ на относителното участие на военния и невоенния компонент 
в отбранителната политика. 

Предложените изменения в ръководните документи целят, от една страна, да се усъвър-
шенстват стратегическите възгледи за участието на НВК в отбраната, а от друга – всеобхватно 
национално отбранително планиране, единно за всички компоненти на системата за отбрана 
на страната. Това трябва да е насочено и към хармонизиране с общото отбранително планира-
не в НАТО и ЕС. Целесъобразно е, на четвърто място, този процес да се извършва от единен 
национален орган, който да осъществява всички дейности, свързани с планирането и използ-
ването на отбранителните способности на страната. Един от възможните подходи е този орган 
да бъде към изпълнителната власт и да е опълномощен „да планира, координира и контролира 
дейността на всички институции, имащи отговорност към изграждането на необходимите за 
изпълнение на задачите способности по отбрана на страната“4

Разработването на нови и актуализирането на наличните концепции и доктрини е този 
непрекъснат процес, който подпомага и насърчава постоянното усъвършенстване на участие-
то на НВК в отбраната на страната. Следователно на пето място изключително важна стъпка 
е разработването на доктрина за участие на невоенния компонент в отбраната на страната. 
Предприемането на такава стъпка се подкрепя от общо 82,3% от всички експерти, взели учас-
тие в проведеното през 2018 и 2019 г. представително изследване на състоянието на подго-
товката на невоенния компонент за работа във военно време и на готовността му за участие в 
отбраната на страната. То беше извършено в рамките на четири месеца, обхвана 204 различни 
участници, разделени в две основни направления – въоръжени сили и невоенен компонент, 
в това число и представители на специализираните служби, министерствата от централна-
та и териториална администрация, държавни агенции, Българския Червен кръст (БЧК) и др. 
Разработването на доктрина за участие на невоенния компонент в отбраната на страната би 
имал дисциплиниращ ефект по отношение на провежданата подготовка на НВК за участие в 
отбраната на страната. Тя би предоставила възможности за дефиниране, съгласуване и хар-
монизиране на всички изисквания, принципи, методи за изграждане, развитие и използване на 
невоенните способности, необходими за отбраната на страната в национален, коалиционен 
или колективен формат.

На шесто място е необходимо изграждането на способности за киберотбрана и разра-
ботване на доктринална база в областта на киберотбраната. Тези въпроси са изключително 
актуални и на съюзно ниво, тъй като това е една от най-бързо развиващите се области на 
противоборство. Киберсредата и кибервойните отдавна не са научна фантастика, а реални 
заплахи, които формират отделен домейн на бойното поле. Това налага инициирането и разра-
ботването на адекватни способности за изграждане и поддържане на киберотбрана.

Комбинацията на всички изброени мерки е предпоставка за постигане на реален прогрес 
в сферата на възгледите, политиката, стратегиите, концепциите и доктрините, който е основа 
за реализиране на качествено участие на НКВ в отбраната на страната.

Второ направление, свързано с подобряване на участието на НВК в отбраната на стра-
ната, е подобряване на нормативните актове, свързани пряко или косвено с този проблем. Как-
то знаем, нормативната уредба е един от най-мощните инструменти както за осъществяване на 
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държавната политика в областите „сигурност, отбрана и гарантиране на конституционния ред“, 
така и за извършване на всеобхватна регламентация, регулация и контрол на обществените 
отношения. Този факт се потвърждава и от резултатите в споменатото вече изследване, в 
което всички анкетирани посочват на първо място по важност мярката „подобряване на норма-
тивната уредба“. 

Усъвършенстването на нормативните актове, касаещи участието на невоенния компо-
нент в отбраната на страната, може да се осъществи в следните направления: усъвършенства-
не на действащия Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), 
промяна на Закона за резерва на въоръжените сили, приемане на Закон за управление при 
кризи и приемане на различни мерки в областта на отбранителното планиране.

 Усъвършенстване на ЗОВСРБ
Изключително важно направление за усъвършенстване на нормативната база в областта 

на отбраната на страната е усъвършенстване на съществуващия Закон за отбраната и въоръ-
жените сили на Република България. Към момента той регламентира предимно въпросите, 
свързани с Въоръжените сили и в много по-малка степен отговорностите на невоенния компо-
нент за участие в отбраната на страната. Следователно на първо място е необходимо да се от-
страни този дисбаланс. Едно от възможните решения е да се приемат два изцяло нови закона: 
основен – за отбраната на страната и друг, специален – за въоръжените сили. Целесъобразно 
е заглавието на основния закон да бъде всеобхватно и недвусмислено: Закон за отбраната на 
Република България.

На второ място е необходима качествена промяна във функционалността на закона чрез 
ясно регламентиране на мястото, ролята, функциите, военновременните задачи и отговорнос-
ти на военния и невоенния компонент, и реда за взаимодействие между тях. Това изисква да 
бъдат изведени ясни дефиниции на термините „отбрана“, „отбранителна способност“, „система 
за отбраната на страната“, „невоенен компонент“, „подготовка на страната за отбрана“ и „учас-
тие в отбраната на страната“. Важно условие при разработването на такъв закон е да бъде 
приложен системен подход за определяне приноса на всеки един от участниците в отбраната 
на страната. В него е необходимо да бъде регламентирана единна система от дейности, точно 
да бъдат формулирани конкретните задължения и отговорници, както и механизмите за ефек-
тивен контрол по отношение на участието в отбраната на страната.

На трето място, от изключителна важност е в новия закон да се регламентира въпросът 
за статута на структурите от НВК, влизащи във военновременния състав на въоръжените сили. 
Според чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, това са „структури от другите сили от системата за национална 
сигурност на Република България, определени с акт на Министерския съвет“12. Съставът на си-
лите от системата за национална сигурност на Република България е уточнен в допълнителни-
те разподелби на същия закон, според който това са: „…структурните звена на Министерството 
на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разуз-
наване“, Националната служба за охрана, структури на Държавната комисия по сигурността на 
информацията, определени със заповед на председателя, военните съдилища и прокуратури“ 
[7, § 1, т. 1в]. Останалите структури, влизащи във военновременния състава на въоръжените 
сили, могат да бъдат изведени от ПМС № 126 от 2 юли 2018 г. Според него това са: Държавна 
агенция „Технически операции“, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ на Министерството на правосъдието и Бюро по защита при главния прокурор13. 
Трябва да се посочи, че в специализираните среди има сериозни колебания относно това, защо 
тези структури трябва да влизат в състава на въоръжените сили за военно време. От една 
страна е възприето разбирането, че включването им във военновременния състав на въоръже-
ните сили се налага най-вече поради необходимостта от тяхното попълване с мобилизационни 
ресурси за военно време, което съгласно Закона за резерва на ВС може да бъде извършвано 
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единствено в рамките на въоръжените сили. От друга страна по-лесно се възприема мнение-
то, че тези структури реално ще подпомагат изпълнението на военновременните задачи на 
въоръжените сили и ще допълват военните отбранителни способности на страната във време 
на война. Тези въпроси не са напълно изяснени в специализираната литература и на практика 
водят до неразбиране и възникване на системен конфликт.

Съществуващият проблем налага законодателят да прецени доколко е целесъобразно 
този процес да бъде осъществяван без съществуването на конкретни регулаторни механизми 
и да обмисли дали включването на тези структури от НВК в състава на ВС, вместо да повиши 
техните отбранителни способности, може да доведе до обратен ефект, като създаде проблеми 
от различно естество. За да бъдат избегнат подобни противоречия е необходимо: да бъдат 
разработени предварително ясни правила и механизми за изграждане на въоръжените сили в 
мирно време; да бъдат възложени конкретни отговорности и задължения; да бъде дефиниран 
ясно статуса на структурите по чл. 50 ал. 2 от ЗОВСРБ в състава на въоръжените сили; да 
бъде регламентирана съвместната подготовка между тях и военните формирования; да бъде 
реализирана единна система за мобилизационно развръщане и единно управление на тези 
структури за военно време. 

На четвърто място, в закона е необходимо да бъдат регламентирани всички общодър-
жавни дейности, касаещи осъществяването на отбраната на територията на страната. Това 
са фундаментални въпроси, решаването на които имат съществен принос за ефективността 
на националната и колективната отбрана. Изпълнението на тези отговорности са приоритет 
на невоенния компонент, но същите се изпълняват във взаимодействие с въоръжените сили. 
След 2009 г. тези задачи не са включени в ЗОВСРБ, в резултат на което голяма част от тях са 
безвъзвратно загубени. 

На пето място, в закона трябва да бъдат регламентирани всички общодържавни меро-
приятия, задълженията и отговорностите по отношение на изграждането, развитието и под-
държането на способности за Гражданска отбрана. В момента този въпрос е частично, но не 
изцяло решен чрез Закона за защита при бедствия. Необходимостта от поддържане на голям 
обем от подготвени сили и средства и осъществяване на организация, взаимодействие и из-
ползване на тези способности, изисква извеждането им в отделен раздел на този нов закон за 
отбраната на страна. 

Шесто, в закона е изключително важно да бъде регламентирано изграждането на ефек-
тивни механизми за контрол на готовността на НВК за участие в отбраната на страната. В 
подкрепа на тази стъпка резултатите от изследването сочат, че контролът би следвало да се 
осъществява чрез орган на Министерския съвет, а не както е сега – само методически от ми-
нистъра на отбраната. Добър пример е опитът на други страни, където на най-висшето ниво 
на изпълнителната власт се създават постоянно действащ органи (комитети, съвети, комисии 
и др.) по отбраната, който приоритетно решават проблемите, свързани с подготовката на стра-
ната за отбрана, включително контрола на тази дейност.

 Промяна на Закона за резерва на въоръжените сили
Това е вторият нормативен акт, който трябва да бъде променен и оптимизиран, тъй като 

не създава необходимите условия за надеждно комплектуване на воевнновременния състав 
на въоръжените сили с личен състав и техника. Този въпрос е от особена важност за военно-
временния състав на структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ, тъй като без попълване с моби-
лизационни ресурси те не биха могли да изпълнят възложените им военновременни задачи. 
Проблемите в тази област проличават от високия процент некомплект (над 20%) на военнослу-
жещи в мирновременните формирования на въоръжените сили. Според Доклада за състояние-
то на отбраната и въоръжените сили за 2018 г. доброволният резерв е попълнен едва на 14% 
поради липса на финансови средства и поради липса на интерес от страна на кандидатите7. 
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Същевременно, макар че в страната на военен отчет се водят голям брой граждани, значител-
на част от тях не могат да получат мобилизационно назначение поради факта, че нямат необ-
ходимата военна подготовка по специалности. Тревожни тенденции за системата за отбраната 
на страната са застаряването на контингента от запасни и увеличаващият се брой на отписани 
от военен отчет български граждани8.

Тези и други негативни тенденции налагат предприемането на законови промени, свърза-
ни с мобилизационната готовност на страната. На първо място е необходимо преразглеждане 
на формите и методите за натрупване на мобилизационен ресурс от хора и техника за въоръ-
жените сили и за удовлетворяване на мобилизационните потребности на отделните институ-
ции и на страната като цяло. Второ, спешно трябва да бъдат регламентирани въпросите за 
подготовката на мобилизационния ресурс, получаването на отчетна специалност от лицата в 
него и мобилизационното назначение на хора и техника. Решаването на тези въпроси изискват 
изцяло нов подход към мобилизацията в страната, като същата се разглежда като основна 
потребност гарантираща устойчивостта на отбранителните способности на страната. На трето 
място, трябва да бъден решен проблема, свързан с правната възможност за провеждане на 
гражданска мобилизация в мирно време. Също така трябва да се регламентират всички дей-
ности, свързани с мобилизационната подготовка и повеждането на мобилизация. Като четвър-
та мярка е важно за системата за отбраната на страната и за невоенния компонент въвеждане 
на задължителна подготовка на гражданите за отбрана на страната. Тя трябва да е насочена 
към придобиване на знания и умения, свързани с военновременна служба, придобиването на 
отчетна специалност и получаването на мобилизационно назначение за военно време. Цен-
ността на тази мярка и нагласите по този въпрос също са обект на изследването. Резултатите 
показаха, че над 90% от респондентите считат това за недопустим нормативен пропуск и ка-
тегорично подкрепят въвеждане на задължителна подготовка на гражданите по въпросите на 
отбраната на страната. Тази стъпка е фундаментална както за отбраната на страната, така и за 
подготовката на българските граждани, тъй като предоставя възможност за придобиване на те-
оретични знания и практически умения за действие при кризи и във военно време. Проблемът 
е особено актуален и поради повишаващия се дефицит от професионални военнослужещи, 
което намалява възможностите за попълване на въоръжените сили. Не е тайна, че в условия 
на продължителна военнополитическа криза или военен конфликт всички държави разчитат на 
гражданските ресурси и на провеждането на мобилизация.

 Приемане на Закон за управление при кризи
Безспорно това е следващата съществена насока, касаеща усъвършенстването на нор-

мативната база в областта на защитата на националната сигурност и отбраната. Задължи-
телността на такава мярка е потвърдена и от участниците в изследването, които я поставиха 
на трето място по важност. В спешен порядък трябва да бъде приет Закон за управление при 
кризи, който: първо, да стандартизира и унифицира всички свързани понятия, с което да се 
избегнат съществуващите неясноти; второ, да бъде основа за се изграждане на Единна нацио-
нална антикризисна система, която във функционално отношение трябва да създаде всички 
необходими условия за осъществяване на дейностите, свързани с управлението при кризи; 
трето – да определя органите и силите, имащи отговорности в системата и да им се възложат 
конкретни задължения; четвърто, в закона трябва да се определят формите на взаимодействие 
на елементите на антикризисната система, както и действията им за предотвратяване, овладя-
ване или преодоляване на последиците от кризи; пето, на базата на антикризисната система 
трябва да се провежда гражданска защита в мирно време и гражданска отбрана във военно 
време. Към това трябва да се добави, че способността за управление при кризи е едно от 
базовите изисквания, което НАТО предявява към всяка страна членка, за осигуряване на граж-
данска устойчивост.
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 Подобряване на военновременното планиране
Според мнението на повече от 82% от всички участвали в изследването е необходимо в 

спешен порядък да бъдат предприети стъпки за адекватно преработване на Методика за воен-
новременно планиране. Тя трябва да осигурява координация през целия цикъл на планиране. 
Плановете от най-ниското обектно ниво до ведомствените равнища трябва да концентрират 
усилията на всички участници и да подпомагат изпълнението на стратегическите планове за 
отбрана, държавния военновременен план и националния план за поддръжка като страна до-
макин. Методиката трябва да създава условия за качествено осигуряване на военновременни-
те потребностите на ВС, на икономиката, на населението и на страната като цяло в условия на 
усложнена военнополитическа обстановка. 

В заключение може да обобщим, че за усъвършенстване участието на невоенния ком-
понент в отбраната на страната трябва да се започне с промяна на стратегическите възгле-
ди и схващания относно отбраната на страната, в частта превенция, възпиране, готовност за 
неутрализиране и защита от съвременните рискове и заплахи. В тях – освен изграждането, 
поддържането, развитието и използването на военните способности – задължително трябва 
да бъдат отразени не по-малко важните способности, генерирани от невоенния компонент. 
Това усъвършенстване следва да включи и подобряването на нормативната уредба, регла-
ментираща участието на НВК в отбраната на страната. За целта трябва да бъде разработен 
нов закон за отбраната на страната, в който ясно да бъдат регламентирани архитектурата на 
системата за отбрана, недвусмислено да бъдат възложи задачи и отговорности на НВК, да бъ-
дат регламентирани въпросите, свързани с гражданската отбраната, териториалната отбрана, 
военновременния състав на въоръжените сили, провеждането на мобилизация и други. След 
това трябва да бъдат преработени и съгласувани всички, свързани с него закони, правилници 
и постановления, като същите да „отворят“ организациите от НВК за взаимодействие с всички 
останали участници в колективната отбрана на страната.

Предложените мерки не изчерпват напълно всички слабости на концептуално и норма-
тивно ниво, но дават добра база за усъвършенстване на стратегическите възгледи относно 
цялостния процес по участие на невоенния компонент в националната и/или колективната от-
брана на страната и за повишаване на ефективността на системата за отбрана на Република 
България.
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В Преамбюла на Договора за създаване на Европейската общност от Рим (1957 г.) са опреде-
лени основните принципи и цели на Европейския съюз, като наддържавна организация, на 

страните членуващи в него. Една от основните разписани цели е подобряването на условията 
на живот и работа на европейските граждани, както и икономическото и социалното развитие и 
премахването на границите, които разделят Европа, с което ще се осъществи свободното прид-
вижване на хора, стоки и капитали. Премахването на вътрешните граници между държавите 
членки води до лишаването на държавите от възможността да осъществяват контрол на хора 
и стоки, влизащи в съответната страна.

Това действа благоприятстващо на престъпността, тъй като всяко лице, в това число и 
извършителите на престъпления, могат да се предвижват свободно, без да им бъдат извърш-
вани проверки по вътрешните граници между държавите, членки на Европейския съюз.

За да бъде доказана трансграничната организирана престъпна дейност и лицата, които я 
осъществяват да понесат наказателна отговорност е необходимо правозащитните институции 
в съответните държави да предприемат трансгранични организирани съвместни действия по 
сътрудничество във връзка с неутрализирането на международните организирани престъпни 
групи, действащи на тяхната територия. Характерно за трансграничната престъпна дейност 
е, че тя се осъществява на територията на няколко държави и щетите от нея засягат също 
няколко държави.

Работата по установяване, разкриване и задържане на членовете на международна орга-
низирана престъпна група е изключително сложна, рискова и скъпа. Това е така, защото право-
защитните институции са изправени пред препятствието на националното си законодателство, 
което е валидно за географската територия на съответната държава, в общ смисъл. Освен това 
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Резюме: Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие. От друга страна, за международната организирана 
престъпност, териториалните граници на държавите никога не са били пречка. За да 
бъдат разкрити такива престъпления и извършителите им да понесат наказателна 
отговорност е необходимо провеждане на разследване, събиране на доказателства и 
извършване на процесуално-следствени действия на територията на няколко държави. 
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финансовите измерения за провеждането на едно такова разследване, също са от значение, 
защото е свързано с ангажирането на много сили, средства и техника.

Друга цел, която Европейският съюз си е поставил, е да поддържа и развива простран-
ство на свобода, сигурност и правосъдие. Република България, като част от него, е транспони-
рала европейското законодателство в националната си правна система. 

Съгласно член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза трябва да се осно-
вава на принципа на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения, който след Ев-
ропейския съвет в Тампере от 15 – 16 октомври 1999 г. обикновено се разглежда като основен 
принцип на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза.

Идеята за съвместни екипи за разследване (СЕР) е възникнала в резултат на убежде-
нието, че сами по себе си съществуващите методи на международно полицейско и съдебно 
сътрудничество са недостатъчни за справяне с тежката трансгранична организирана престъп-
ност. Налице е мнението, че наличието на екипи от следователи и представители на съдебните 
органи на две или повече държави, които работят съвместно с ясни правомощия и правна 
сигурност по отношение на правата, задачите и задълженията на участниците, би подобрило 
борбата с организираната престъпност.

1. Дефиниция за съвместен екип за разследване
Съвместен екип за разследване (СЕР) представляват екипи за разследване, създадени 

по силата на споразумение между две или повече държави, членки на Европейския съюз и/
или други страни, със специфична цел и ограничена продължителност на дейността. Общите 
преимущества на СЕР в сравнение с традиционните форми на международно правоприлагане 
и съдебно сътрудничество са свързани с възможности:

– за пряк обмен на информация между членовете на СЕР без необходимост от официал-
но отправяне на искания;

– за пряко отправяне на искане за разследващи действия между членовете на екипа, с 
което се избягва необходимостта от съдебно възлагане (това се отнася и за искания за нала-
гане на принудителни мерки);

– на членовете на екипа да присъстват по време на огледи на местопроизшествия, пре-
търсвания и изземвания в различни помещения, разпити и други процесуално-следствени 
действия, при които се събират доказателства и доказателствени средства, във всички обхва-
нати юрисдикции, което би спомогнало за преодоляване на езикови пречки при разпитите и др.;

– за съгласуване на усилията на място и за неофициален обмен на специализирани знания;
– за изграждане на взаимно доверие между практикуващите в тази област от различни 

юрисдикции, които работят съвместно и вземат решения относно стратегиите за разследване 
и наказателно преследване;

– Европол и Евроюст да участват с пряка подкрепа и съдействие;
– за набавяне на финасиране, което би могло да бъде на разположение.

2. Правна регламентация на СЕР
Съвместните екипи за разследване, като форма на съдебното сътрудничество по на-

казателни дела, имат правна регламентация в чл. 476, ал. 3 от НПК, чл. 13 от Конвенцията 
за взаимопомощ по наказателно правни въпроси между държавите, членки на ЕС от 2000 г., 
Рамково решение №2002/465/ПВР на Съвета на ЕС от 13.06.2002 г. относно съвместните екипи 
за разследване, Препоръка на Съвета от 08.05.2003 г. за моделно споразумение за създаване 
на СЕР /2003/С 121/01, чл. 20 от Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция 
за взаимопомощ по наказателно правни въпроси от 1959 г.

Създаването на СЕР разкрива възможност за пряка взаимопомощ, която държавите, 
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членки на Европейския съюз могат да си окажат при разследване на престъпления с тран-
сграничен елемент. Конвенцията не визира кръг от престъпления, за които да може да се 
създаде СЕР. Най-често СЕР се създават при разследване на престъпления, които са свър-
зани с международна организираната престъпна дейност, като например трафик на хора, 
оръжия, наркотици, измами, престъпления свързани с моторни превозни средства и други. 
Принципно няма ограничения относно вида на престъпленията при разследването на които 
може да се създаде СЕР.

3. Основания за създаване на СЕР
Основанията за създаване на СЕР са две:
1. Държава членка провежда разследване, което е свързано със сложни и трудоемки 

следствени действия, които имат връзка с друга държава членка – това са разследвания, които 
са скъпо струващи, изискват участие на много хора, в това число и експерти;

2. Няколко, най-малко две, държави членки разследват различни престъпления, при кои-
то обстоятелствата по тях налагат координирани съвместни действия между всички засегнати 
държави – липсата на координация би довела до отделни разпокъсани разследвания в отдел-
ните държави, нито една от които не разполага с пълния обем доказателства, респективно 
множеството обвиняеми лица не се намират само в една от тях.

Тези основания, могат да възникнат от различни ситуации:
а) когато няколко държави провеждат разследване на едно и също престъпление с тран-

снационален характер срещу едни и същи лица; 
б) когато няколко държави провеждат разследване на едно и също престъпление с тран-

снационален характер, като всяка от тях провежда разследване срещу различни съучастници; 
в) когато няколко държави провеждат разследване на престъпление с транснационален 

характер, част от което е извършено на територията на едната държава, а друга част е извър-
шено на територията на друга държава;

г) една държава провежда разследване за престъпление, като част от доказателствата, 
които го разкриват се намират на територията на друга държава;

Съвместният екип за разследване се създава по инициатива на една от заинтересова-
ните държави, за която трябва да е в сила Конвенцията от 2000 г. Иницииращата държава 
трябва да изпрати писмена молба до другата държава с искане нейните компетентни органи да 
бъдат включени в екипа. Обикновено държавата инициатор е тази, на чиято територия ще се 
провеждат следствените действия. Молбата трябва да бъде съпроводена с материали, с които 
се обосновава наличието на едно от предвидените основания за създаване на СЕР. 

4. Създаване на СЕР
Съгласно чл. 476, ал. 3 от НПК компетентен орган да изпраща молба с искане за създава-

не на СЕР и да се произнася по такава молба от друга държава, член на ЕС е Върховна каса-
ционна прокуратура. Когато молбата е уважена, се пристъпва към сключване на споразумение 
между молещата и замолената държава. 

Споразумението за сключване на СЕР е писмен договор между две страни, в който се 
съгласуват две насрещни волеизявления на представителите на две държави, сключва се за 
определен срок и се договарят условията на действие на СЕР, съобразно изискванията на 
конвенцията. Условно двете договарящи държави по споразумението се наричат „държава на 
действията“ – на чиято територия ще се извършват следствени действия и „командироваща 
държава“ – държавата, която е заинтересована да участва в съвместните следствени дейст-
вия като за целта изпраща свои командировани членове. Коя от държавите ще бъде държава 
на действието се решава конкретно от особеностите на всеки отделен случай. Обикновено 
това е държавата, на чиято територия е извършено престъплението, където се предполага, 
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че се намира най-големият обем доказателства. Това не е задължително винаги да е така. 
Хипотетично е възможно престъплението да е извършено и на територията на двете държави 
– частично в едната и частично в другата, или да е извършено в едната, но престъпните после-
дици да са настъпили на територията на другата страна. В последните два случая е възможно 
създаването на два СЕР, които да действат едновременно на територията на двете страни 
или последователно. Дори е възможно от престъпната дейност да са засегнати повече от две 
страни. В конвенцията не се съдържа ограничение на максималния брой държави, които могат 
да участват в СЕР. 

5. Състав на СЕР
Член 13 от Конвенцията за правна взаимопомощ от 2000 г. регламентира, че: „... ръково-

дителят на екипа е представител на компетентния орган, който участва в наказателни разслед-
вания от държавата членка, в която действа екипът...“.

СЕР се оглавява от ръководител, който е задължително от държавата, на чиято терито-
рия ще се провеждат следствените действия. Възможно е ръководител на екипа, който действа 
на територията на Република България да бъде прокурорът от ВКП, сключил споразумението, 
но това не е задължително. В член 13, параграф 4 се прави разграничение между „членове“ 
и „командировани членове“, действащи в рамките на един СЕР. В екипа участват членове от 
държавата на действието, които се наричат същински членове. Наред с тях в екипа се включ-
ват представители на другата заинтересована държава, на чиято територия не се извършват 
следствени действия, като те се наричат „командировани членове“. В състава на екипа може да 
участва наблюдаващият делото прокурор, следовател, разследващият полицай, оперативни 
полицейски работници. Това са задължителните участници. Възможно е да се договори учас-
тие на представители на Европол, Евроджаст, ОЛАФ, чийто правомощия са по-ограничени от 
тези на останалите членове.

Ръководителят на екипа организира цялата негова дейност. Той ръководи и координира 
дейността на неговите членове, следи за спазване законите на своята страна, а в случай не 
необходимост отправя молба за правна помощ до трета страна. Ръководителят взема решение 
от името на държавата на действието да се разреши на командированите членове да провеж-
дат пряко разследване, респективно взема решение да ги лиши от възможността при опреде-
лени обстоятелства да участват в разследването. Приложимият закон в действията на СЕР е 
законът на държавата на действието. 

Същинските членове на екипа имат правомощия да извършват всички следствени 
действия на територията на своята страна под ръководството на ръководителя.

Командированите членове имат право да присъстват по време на извършване на след-
ствените действия. При особени причини (разпит на малолетно лице, пострадало от сексуално 
насилие) ръководителят на екипа може да ги лиши от правото им да присъстват по време 
на следствените действия. Те могат да извършват определени следствени действия, но при 
условие, че това им е разрешено от компетентните органи на двете държави – държавата на 
действието и командироващата държава. Този въпрос може да бъде разрешен още в споразу-
мението или на по-късен етап. В този случай командированите членове извършват разследва-
не съобразно правото на държавата, на чиято територия оперира екипът.

Помощните органи не се ползват с правата, предоставени на другите членове на 
екипа. Те имат помощни и консултативни функции. Могат да оказват съдействие чрез екс-
пертните си знания и опит. Когато в хода на разследване се установи, че е необходимо да 
се извършат следствени действия и се съберат доказателства на територията на коман-
дироващата държава, не е необходимо за целта да се изпраща молба за правна помощ. 
Тогава командированите членове сезират компетентните органи на командироващата дър-
жава с това искане. 
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Следствените действия, поискани по този начин се изпълняват от командироващата дър-
жава, така както биха се изпълнили в рамките на провеждано от нея наказателно производство. 
Командированите членове могат, в съответствие с националното си законодателство и в рам-
ките на своята компетентност, да предоставят информация, с която разполага командирова-
щата държава, която е необходима за нуждите на провежданото разследване в държавата на 
действието. 

Когато СЕР се нуждае от доказателства, които се намират на територията на трета стра-
на, която не е член на екипа се действа по класическия начин чрез изпращане на молба за 
правна помощ от компетентните органи на държавата на действието до компетентните органи 
на третата държава. Законно събраната информация от СЕР по време на неговото действие 
има пълна доказателствена стойност.

Заключение
Борбата с международната организирана престъпност изисква международно сътруд-

ничество и обединяване на усилията на правозащитните институции на наднационално ниво. 
Съвместните екипи за разследване са средство за подпомагане и улесняване на конкретно 
разследване, засягащо трансграничната престъпност, както и за изграждане на взаимно дове-
рие. Бързите и навременни съвместни действия на компетентните органи са сигурен знак, че 
гражданите на Европейския съюз ще имат по-добри условията на живот, работа и сигурност, 
каквито са и основните цели на Съюза.

Договор от Лисабон (Tratado de Lisboa, Portugal) от 13 декември 2007 г.
Конвенция за взаимопомощ по наказателно правни въпроси между държавите, членки на ЕС от 2000 г.
Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година, относно съвместните екипи за разследване.



Концепцията „Отговорност за защита“ (ОзЗ) е формулирана за първи път като глобален поли-
тически ангажимент от държавните и правителствените ръководители на държавите, членки 

(ДЧ) на Организацията на обединените нации (ООН) в рамките на Световната среща на високо 
равнище по време на ОС на ООН през 2005 г. Основавайки се на все по-широко формиращото 
се съгласие между държавите да включват във вътрешната и външната си политика задълже-
нието да защитават не само своите собствени граждани, но и тези на останалите страни, от 
престъпления, свързани с масови жестокости като геноцид, военни престъпления, етническо 
прочистване и други престъпления против човечеството, ДЧ на ООН се обединяват около иде-
ята, че сексуалното и основано на пола насилие са форми на насилие, които също заслужават 
вниманието и реакцията на международната общност.1

В поредица резолюции Съветът за сигурност на ООН (СС на ООН) призовава ДЧ да 
предприемат необходимите мерки по отношение на превенцията на сексуалното и основаното 
на пола насилие. Резолюции 1325 от 2000 г.2, 1820 от 2008 г.3, 18884 и 1889 от 2009 г.5, 1960 
от 2010 г.6, както и резолюция 2467 от 2019 г.7, са част от пакета от резолюции на СС на ООН 
съставящи Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ (ЖМС).

Концепцията на ООН ОзЗ и Дневен ред ЖМС разглеждат превенцията и защитата от 
сексуално и основано на пола насилие като предпоставка за постигане на устойчив мир и си-
гурност. В този смисъл целта на настоящия доклад е да разгледа и анализира допирните точки 
между Дневен ред ЖМС и концепцията за ОзЗ и да докаже, че те са взаимосвързани и взаи-
модопълващи се: дневен ред ЖМС би могъл да подсили и операционализира ОзЗ чрез разра-
ботване и прилагане на Национални планове за действие относно жените, мира и сигурността.

Концепцията на ООН „Отговорност за защита“
Идеите, които стоят зад формулирането на концепцията, могат да бъдат проследени 

до вижданията на английския философ Томас Хобс за функцията на държавата в общест-

НЕВЕН РЕ  ЕНИ, ИР И СИ РН С  И Н ЕП И А 
НА Н В РН С  А А И А

Резюме: Непълното разбиране и пренебрегването на мандата на Дневен ред „Жени, 
мир и сигурност“ в рамките на концепцията на ООН „Отговорност за защита“ (ОзЗ) 
води до пропуски в успешното прилагане на ОзЗ. Докладът разглежда двете инициативи 
като взаимнодопълващи се, отчитайки практическата взъможност да бъдат подсилени 
посредством създаване и прилагане на Национални планове за действие относно жените, 
мира и сигурността.
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вения живот.8 За Хобс държавата следва да осигури оцеляване и достоен живот на гражда-
ните си, като суверенът има 12 основни права. Сред тях е и правото на суверена да прави 
каквото счита за нужно, за да запази мира и сигурността, тъй като целта на държавата е 
поддържането на мир.

Друг важен момент в основата на формулиране на концепцията е подписването на Ус-
тава за запазване на международния мир и сигурност и за развитие на мирно сътрудничество 
между народите. Посредством този устав на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско, САЩ се учредява 
ООН. Основна цел на новосъздадената организация е опазването на мира и сигурността. При-
емайки Устава на ООН, държавите, членки на организацията приемат основните принципи и 
разпоредби за опазването и поддържането на световния мир, разбирателството между народи-
те и гарантирането на международна сигурност и стабилност. Основни елементи на тази нова 
система на международните отношения стават защитата на правата на човека, в т.ч. предпри-
емането на „колективни мерки“9 за предотвратяване престъпленията на расова, етническа или 
друга основа.

На базата на тези принципи постепенно изкристализира идеята за разработване на 
ОзЗ, която в широк смисъл гласи, че ДЧ могат да предприемат колективни мерки за предо-
твратяване и премахване на заплахите за мира и сигурността в съответствие с принципите 
на международното право.10 Концепцията възниква на базата на все по-широко формира-
щото се съгласие между държавите да включват във вътрешната и външната си политика 
задължението да защитават не само своите собствени граждани, но и тези на останалите 
страни, от престъпления, свързани с масови жестокости като геноцид, военни престъпле-
ния, етническо прочистване и други престъпления против човечеството. Международната 
общност обосновава необходимостта от спешни действия в сферата на защитата на пра-
вата на човека с желанието да не се допускат отново такива чудовищни престъпления като 
Холокоста от времето на Втората световна война, геноцида от 1994 г. в Руанда, случилото 
се през 90-те години на миналия век в бивша Югославия (например жестокостите в Сре-
бреница от 1995 г. и др.).

През септември 1999 г., представяйки своя годишен доклад пред Общото събрание на 
ООН (ОС на ООН), генералният секретар (ГС) Кофи Анан поставя акцент върху човешката си-
гурност и принципа на намеса, призовавайки ДЧ на ООН да прилагат принципите на Устава на 
ООН в защита на цялото човечество. През 2000 г., в т. нар. „Доклад на хилядолетието“, ГС на 
ООН отново поставя въпроса за реакцията на международната общност в ситуации, свързани 
с масови жестокости и престъпления срещу човечеството.

ОзЗ се възприема по-скоро като политически ангажимент на държавите, тъй като липсва 
консенсус по отношение на специфичните практики на концепцията относно предотвратяване-
то, реагирането и възстановяването в случаи на престъпления, свързани с масови жестокос-
ти.11 Въпреки че Съветът за сигурност (СС) на ООН се позовава на концепцията в няколко свои 
резолюции (резолюция 1975 на СС на ООН, относно ситуацията в Кот д‘Ивоар, резолюция 1970 
на СС на ООН, относно ситуацията в Либия, резолюция 1706 на СС на ООН, относно ситуа-
цията в Дарфур и др.), процедури за системното прилагането на ОзЗ от страна на държавите, 
членки на ООН няма.12

През 2001 г. пред ОС на ООН е представен доклад на Международната комисия по въ-
просите за намесата и държавния суверенитет (International Commission on Intervention and 
State Sovereignty – ICISS), озаглавен „Отговорност за защита“.13 Докладът формулира правила 
за поведение и адекватно реагиране в рамките на „хуманитарните интервенции“. В него се 
формулират четири приноса по темата.

Първо, концепцията „право на намеса“, се преформулира в споделена „отговорност“ за 
защита на населението в риск.14



331     Н Н Р  НИ  ИР И СИГУРНОСТ ...

Второ, приема се, че държавите имат „отговорност“ да защитават собственото си на-
селение, както и населението в други части на света, в случаите, когато някоя държава не 
изпълнява ангажимента си да защитава населението на своята територия от масови жестокос-
ти, поради нежелание или невъзможност да го направи.15 Престъпленията, свързани с масови 
жестокости, включват геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и ет-
ническо прочистване. Сексуалното насилие по време на конфликт също бива определяно като 
престъпление, свързано с масови жестокости.

Трето, тази „отговорност“ може да бъде проявена под формата на превенция (изясняване 
на корените и причините за даден конфликт, излагащ населението на риск), реакция (оказване 
на помощ чрез адекватни мерки, включително и принудителни) и възстановяване (осигуряване 
на помощ за следконфликтно възстановяване).16

Четвърто, евентуалното използване на сила при осъществяването на хуманитарна ин-
тервенция следва да бъде легитимно. 17

Същевременно докладът не споменава приетата през 2000 г. Резолюция 1325 на СС на 
ООН въпреки паралелите, които могат да бъдат направени между двете инициативи – особено 
по отношение на равнопоставеността между жените и мъжете, ролята на жените и момичетата 
в процесите за постигане на устойчив мир и сигурност, сексуалното и основано на пола насилие 
по време на конфликт.18 Докладът на новоизбрания генерален секретар на ООН Бан Ки Муун 
относно прилагането на ОзЗ също не съдържа изрично позоваване на резолюция 1325 на СС 
на ООН. Спомената е обаче ролята на гражданското общество за подпомагане на оцелелите 
от сексуално насилие по време на конфликт.19

Официално концепцията ОзЗ е формулирана за пръв път като глобален политически 
ангажимент от държавните и правителствените ръководители на ДЧ на ООН в рамките на Све-
товната среща на високо равнище по време на ОС на ООН през 2005 г.20 ДЧ, включително и 
Република България, изразяват категорично разбиране, че някои норми на обичайното право 
са императивни за международната общност.

В широк смисъл ОзЗ означава: отговорност за предотвратяване на четирите престъпле-
ния на жестокост (геноцид, военни престъпления, етническо прочистване и престъпления про-
тив човечеството); отговорност за създаване на условия за осъществяване на това предотвра-
тяване; и отговорност за ответни действия.

В параграфи 138 и 139 от заключителния документ от Световната среща на високо равни-
ще на ООН през 2005 г. се установяват едновременно задължението на държавите да защита-
ват своите граждани срещу прояви на жестокост и задължението на международната общност 
да предприема адекватни и премерени действия за създаване на условия в самите проблемни 
държави за предотвратяване на такива престъпления. В този смисъл, когато държавите не 
успяват да защитят своите граждани от геноцид, военни престъпления, етническо прочистване 
и престъпления против човечеството, международната общност може да окаже подкрепа за 
предприемане на съответните действия.

Документът от 2005 г. посочва, че концепцията се основава на три стълба, които развиват 
идеите, залегнали в правилата за поведение в рамките на „хуманитарните интервенции“ от 
доклада на ICISS от 2001 г. Според доклада на ГС на ООН от 2012 г. („Отговорност за защита: 
навременен решителен отговор“) тези три стълба са взаимосвързани и са еднакво важни. Без 
който и да е от стълбовете концепцията ще бъде непълна и затова те следва да бъдат реали-
зирани по начин, който да съответства с целите и принципите на Устава на ООН.

Първият стълб гласи, че всяка държава носи отговорност да защитава населението си 
от геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и етническо прочиства-
не. Вторият стълб се основава на първия, като посочва, че международната общност носи 
отговорност да насърчава отделните страни да защитават своето население. В рамките на 
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третия стълб на ОзЗ международната общност носи допълнителна отговорност да предприеме 
навременни и решителни действия за защита на населението в дадена държава, когато тази 
държава не успее да го направи.

ОзЗ представлява важна стъпка към един по-мирен свят чрез укрепване на съответстви-
ето с универсалните норми относно правата на човека и международното хуманитарно право, 
при условие че концепцията получи достатъчно легитимност и бъде регулирана по начин, който 
да разсее опасенията на някои правителства, че може да служи като инструмент за външна 
намеса. В перспектива акцент трябва да бъде поставен основно върху внимателното и после-
дователно прилагане на принципите на ОзЗ, тъй като всяко предизвикателство, което успешно 
е управлявано чрез използването на ОзЗ, ще създаде прецедент за бъдещи кризи.

Дневен ред „Жени, мир и сигурност“
Паралелно с развитието на гореспоменатите събития международната общност пови-

шава и вниманието си към проблемите, свързани с темата за равноправието между жените и 
мъжете и ролята на жените и момичетата за постигането и поддържането на устойчив мир и 
сигурност. Началото е дадено още през 1995 г., година след геноцида от Руанда и босненските 
военни престъпления, които могат да се определят като нагледен пример за грозното лице на 
въздействието, което гражданските войни имат над жените и момичетата. Началото е проведе-
ната в Пекин четвърта Световна конференция за жените,21 на която присъстват преживелите 
насилие и жадуващи мир представители на Израел и Палестина, Северна Ирландия, жени, 
оцелели от геноцида в Руанда и конфликтите в Босна, ветерани от Южна Африка, свидетелст-
ващи за нуждата жените и момичетата да бъдат възприемани като „част от решението“.

В заключение на конференцията са приети Пекинска декларация и платформа за 
действие – политически ангажимент, който има историческо значение за правата на жените и 
тяхното овластяване, за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете и за смисъла 
на Конвенцията на премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.22 
Формулирани са 12 приоритетни проблемни области, които включват насилието над жените, 
овластяването на жените и участието им в процесите на вземане на решения; спазването на 
правата на жените. Глава „Д“ от Платформата за действие, свързана с жените и въоръжените 
конфликти, засяга темата за ролята на жените за насърчаване на мира и разрешаване на кон-
фликти: идея, революционна за времето си. Посланието е ясно: правата на жените и равнопос-
тавеността между мъжете и жените са в основата на постигането на устойчив мир и сигурност, 
а правителствата имат задължението и отговорността да защитават правата на жените, както 
и да насърчават активното включване на тези въпроси във всички свои политики и програми.

Въпреки това развитие, представяните в рамките на ООН доклади, имащи отношение 
към мира и сигурността, продължават да не засягат теми, свързани с ролята на жените и моми-
четата в тези процеси. В отговор се сформира т.нар. Коалиция за жените и международния мир 
и сигурност, която се превръща и в основната лобистка сила за приемането на Резолюция 1325 
на СС на ООН относно жените, мира и сигурността. През 2000 г. усилията на Коалицията се 
увенчават с успех, когато Намибия, председателстваща Съвета за сигурност към този момент, 
провежда открита сесия по въпросите на жените, мира и сигурността. По време на тази сесия 
ООН, отчитайки променящият се характер на съвременните въоръжени конфликти, при които 
нараства броя на цивилните жертви, а жените продължават да бъдат изключвани от процесите 
за постигане на мир и сигурност, приема уникалната по своята същност и значимост Резолюция 
1325 относно жените, мира и сигурността.

За първи път международната общност признава, че постигането на устойчив мир е не-
разривно свързано именно с равнопоставеността между жените и мъжете и овластяването на 
жените да взимат решения на най-високо равнище. Резолюцията се фокусира върху извън-
редното въздействие на въоръжените конфликти върху жените и момичетата, както и важната 
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роля, която те имат в предотвратяването на конфликти, разрешаването на конфликти, уста-
новяването и изграждането на мир. Инициативата призовава държавите, членки на ООН да 
увеличат участието на жените на всички нива на вземането на решения, включително в рам-
ките на мироопазващите операции на ООН; да отчитат равенството между мъжете и жените 
в мирните процеси, операциите за мир и възстановяването след конфликт; да спазват изцяло 
международното право по отношение на правата и защитата на жените и момичетата; и да 
осигурят обучение на персонала на ООН относно защитата, правата и специфичните нужди на 
жените и момичетата.

В допълнение СС на ООН приема пакет от резолюции, които взети заедно съставят т.
нар. Дневен ред ЖМС.23 В поредица от свои резолюции Съветът обръща внимание на факта, 
че сексуалното насилие по време на въоръжен конфликт би могло да се използва като метод 
за водене на война в рамките на умишлена, широко разпространена и системна атака срещу 
цивилното население.24 Международната общност се обединява около идеята, че сексуалното 
насилие по време на конфликт би могло да състави военно престъпление, престъпление сре-
щу човечеството или конститутивен акт по отношение на престъплението геноцид.25 Както бе 
споменато по-горе, такива престъпления попадат в програмата на ОзЗ. Резолюция 1820 на СС 
на ООН (приета през 2008 г.) призовава всички страни във въоръжен конфликт да предприемат 
незабавни и подходящи мерки за защита на цивилните от всички форми на сексуално наси-
лие.26 Държавите членки се насърчават да предприемат мерки с оглед превенция на сексуално 
и основано на пола насилие в последващите резолюции 1888 и 1889 (приети през 2009 г.), 1960 
(2010 г.), както и резолюция 2467 (2019 г.).

През 2004 г. ДЧ на ООН са призовани да приемат Национални планове за действие от-
носно жените, мира и сигурността, като понастоящем 82 ДЧ на ООН са разработили и успешно 
прилагат свои планове по темата. Редица международни организации, имащи отношение към 
сигурността и отбраната, също разработват такива стратегичеки документи (в т.ч. Организа-
цията на Северноатлантическия договор (НАТО), Икономическата общност на западноафри-
канските държави (ECOWAS), Организацията за сътрудничество в областта на сигурността в 
Европа (ОССЕ), Департаментът на ООН за мироопазващи операции (UNDPKO).

Националните планове за действие посочват практически стъпки за засилване на равни-
те възможности на мъжете и жените в областта на отбраната, както и общи цели за постигане 
на устойчив мир и сигурност в широк контекст. Голяма част от тези планове съдържат мерки и 
дейности, свързани с концепцията ОзЗ в рамките на изпълнението на заложеното в Дневен ред 
ЖМС. С други думи, въпреки че двете инициативи не се позовават изрично една на друга при 
създаването си, би могло да се заключи, че ОзЗ е имплицитна част от Дневен ред ЖМС и двете 
инициативи следва да бъдат разглеждани като допълващи се в рамките на ООН по отношение 
на усилията на международната общност за постигане на устойчив мир и сигурност. Нещо по-
вече, използвайки тристълбовата рамка на ОзЗ Националните планове за действие биха могли 
да допринесат за изпълнението на ОзЗ по въпроси, свързани с изграждането на военен капа-
цитет за идентифициране, превенция и реагиране на условия, които могат да породят масови 
жестокости, да осигурят подкрепа за гражданското общество и др.

Трите стълба на концепцията на ООН „Отговорност за защита“  
и Дневен ред „Жени, мир и сигурност“

ОзЗ се основава на три взаимно свързани стълба. Първият гласи, че всяка държава 
носи отговорност да защитава населението си от четири масови жестокости: геноцид, военни 
престъпления, престъпления срещу човечеството и етническо прочистване. В рамките на този 
стълб страните се стремят към предотвратяване на престъпленията, свързани с тези феномени 
посредством стъпки, които включват икономически мерки, създаване на силно правителство, 
недопускащо развитието на корупция, насърчаване на правата на човека, защита на правата 
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на малцинствата, подобряване на сигурността на гражданите чрез укрепване на върховенство-
то на закона и насърчаване на социалното приобщаване и толерантността, равен достъп до 
правосъдие, борба с езика на омразата, ратифициране и прилагане на международните дого-
вори в защита на правата на човека и др. Националните планове за действие относно жените, 
мира и сигурността (НПД) са стратегически документи, които посочват практически стъпки за 
информиране по отношение на политиките на държавата относно овластяването на жените и 
момичетата да участват във всички сфери на живот, както и защитата на техните права като 
предпоставка за постигането на устойчив мир и сигурност. Развитието и укрепването на нацио-
налния капацитет за изграждане на общества, устойчиви на престъпления от жестокост, може 
да послужи като най-ефективния начин за защита на населението. НПД допринасят директно 
за спазването на задълженията на ДЧ по първия стълб на ОзЗ.

Вторият стълб се основава на първия, като посочва, че международната общност носи 
отговорност да насърчава отделните страни да защитават своето население. Това включва 
насърчаването на отделните държави да се присъединят и да ратифицират ключови междуна-
родни документи по правата на човека (като Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените); да ратифицират Римския статут, ключов инструмент 
за осигуряване на отчетност за престъпления, свързани с масови жестокости, включително 
и срещу жени и момичета; да прилагат Дневен ред ЖМС посредством създаването на НПД. 
Вторият стълб на ОзЗ включва предоставянето на дипломатическа, финансова и хуманитарна 
помощ и съдействие на съответните възможности за осъществяване на първи стълб от ОзЗ, 
изграждане на капацитет на държавните институции в тези страни за постигане на посочените 
цели, включително посредством изготвяне и прилагане на НПД за ефективното разполагане на 
мисии на ООН за оказване на такава помощ, военно и полицейско съдействие за изграждане 
на секторите на сигурността за защита на уязвимото население, съдействие за изграждане на 
ефективна съдебна система.

В рамките на третия стълб на ОзЗ международната общност носи допълнителна от-
говорност да предприеме навременни и решителни действия за защита на населението в 
дадена държава, когато тази държава не успее да го направи. Първите действия, предприети 
в рамките на този стълб, са мирни, когато се използва икономическо, политическо или ди-
пломатическо влияние (посредничество, медиация, добри услуги и др.), хуманитарна помощ 
или мироопазващи операции за разрешаване на ситуацията (в съответствие с глави VI, VII 
и VIII от Устава на ООН); прилагане на санкции срещу идентифицирани извършители на 
такива престъпления, по необходимост оръжейно ембарго; създаване на зони, забранени за 
полети; създаване на международни специализирани наказателни трибунали; прилагане на 
мерки от страна на Международния наказателен съд. Ако тези действия не успеят да защи-
тят населението, по препоръка на СС на ООН, могат да бъдат предприети колективни военни 
действия. При прилагането на подобни мерки международната общност винаги следва да 
дава приоритет на нуждите от защита на цивилното населението, отчитайки специфичните 
потребности на жените и момичетата. От съществено значение е перспективите за равен-
ство между жените и мъжете да бъдат включени в процесите и да имат равно участие при 
прилагане на подобни мерки.

Заключение
В заключение трябва да потвърдим, че ОзЗ концептуализира понятието „суверенитет“ 

като „отговорност“ на държавата към собственото си и това на други държави население, в слу-
чаите на престъпления срещу човечеството, етническо прочистване, военни престъпления и 
геноцид. ОзЗ се съсредоточава върху интересите на жертвите или отговорността да се защита-
ва населението в риск. Концепцията подчертава задължението на ДЧ на ООН към собствените 
граждани и към широката международна общност.
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ОзЗ се основава на съществуващото международно и обичайно право и нормите, свър-
зани със суверенитета, мира и сигурността, международни конфликти, права на човека. ОзЗ е 
преди всичко превантивен принцип, който набляга на редица мерки за ограничаване на риска 
от всякакви престъпления срещу човечеството.

В същото време Дневен ред ЖМС цели „отговорност“ на ДЧ по отношение на „оздравител-
ни“ дейности, насочени към разрешаването на конфликти, стабилизирането след конфликти, 
изграждането на чувствителност към специфичните условия и нуждите на жените и момичета, 
засегнати от тези конфликти, посредством изготвянето и прилагането на НПД по темата.

Именно чрез НПД отделните държави и регионални организации разполагат с широк 
спектър от възможности за успешното операционализиране на ОзЗ. Включването на ОзЗ в рам-
ките на НПД би подпомогнало концептуално, политическо и институционално развитие на ОзЗ в 
рамките на ООН, както и на повишаването на осведомеността относно връзките между принци-
пите, заложени в Дневен ред ЖМС за постигането на устойчив мир и сигурност. В перспектива 
акцент трябва да бъде поставен основно върху внимателното и последователно прилагане 
на принципите на ОзЗ, тъй като всяко предизвикателство, което успешно е управлявано чрез 
използването на ОзЗ, ще създаде прецедент за бъдещи кризи.
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Нуждаем се от силен Европейски съюз, както никога досега. Това е, което заслужават гражда-
ните на страните членки, такова е и очакването от по-широкият свят. Европейският проект, 

донесъл безпрецедентен мир, просперитет и демокрация, се поставя под въпрос. На изток 
европейският ред за сигурност е нарушен. Тероризмът и насилието нападат Северна Африка 
и Близкия изток, както и самата Европа. Но това са времена и на изключителни възможности. 
Глобалният растеж, мобилността и технологичният прогрес, заедно с нашите задълбочаващи 
се партньорства, ни дават възможност да процъфтяваме и позволяваме на все повече хора да 
избягат от бедността и да живеят по-дълго, по-добре и по-свободно.

А П ЛИ И А А СИ РН С  И РАНА ПС   
НА ЕВР ПЕ С И  СЪ   СЪВРЕ ЕННИ И ЕРЕНИ

Резюме: Със старта на разширителните процеси в Европейския съюз се мисли, 
говори и действа в посока изравняване на военно-отбранителните способности на 
общността с колосалните икономически възможности и огромното политическо влияние, 
което притежава. В последните няколко години динамиката на световните процеси, 
и особено тези на юг и изток от нас, оформи общата амбиция да се концентрират 
усилията ни за изграждане на по-силна Европа. Нашата близка цел е да сме още по-единен и 
влиятелен участник на световната сцена. Съюз, който пази гражданите си в безопасност 
и благоденствие, пази техните интереси и поддържа ценностите им. Трябва да работим 
в посока Съюза да бъде по-ефективен в борбата срещу енергийната несигурност, 
нерегулируемата миграция, измененията на климата, предизвикани от зловредни дейности 
на човека, насилствения екстремизъм и хибридната война. Тъй като никоя от страните-
членки не може сама да се справи с тези предизвикателства, трябва да се обединят 
усилията ни и да се предприемат общи стъпки за разрешаването им заедно.

Ключови думи: европейски ред за сигурност, енергийна несигурност, нерегулируема 
миграция, изменения на климата, насилствен екстремизъм, хибридна война, съвместни 
обществени поръчки, интегриран подход, ранно предупреждение, оценка на риска.
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Abstract: With the start of the enlargement processes in the European Union, it is thought, 
talked about and acted in order to equalize the community’s military defense capabilities with the 
enormous economic opportunities and the enormous political influence. In the last few years, the 
dynamics of world processes, and especially those of the south and east from us, have shaped a 
common ambition to concentrate our efforts on building a stronger Europe. Our immediate goal is to 
be a more unified and influential player on the world stage. An alliance that protects its citizens trough 
safety and prosperity, protects their interests and upholds their values. We need to work towards 
making the Union more effective in combating energy insecurity, irregular migration, climate change 
caused by human malicious activities, violent extremism and hybrid warfare. As none of the Member 
States can`t tackle these challenges alone, our efforts must be joined and common steps must be 
taken to address them together.

Key words: European security order, energy insecurity, irregular migration, climate change, 
violent extremism, hybrid warfare, joint procurement, integrated approach, early warning, risk 
assessment.
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Нашата амбиция трябва да се концентрира върху съсредоточаване на усилията ни 
да направим Европа по-силна, още по-единен и влиятелен участник на световната сцена, 
който с грижи за безопасността на своите граждани, техните интереси и подкрепя утвърде-
ните ценности. Трябва да работим в посока Съюзът да бъде по-ефективен в борбата срещу 
енергийната несигурност, нерегулируемата миграция, измененията на климата, предизви-
кани от зловредни дейности на човека, насилствения екстремизъм и хибридната война. 
Тъй като никоя от страните членки не може сама да се справи с тези предизвикателства, 
трябва да се обединят усилията ни и да се предприемат общи стъпки за съвместното им 
разрешаване.

През ноември 2016 г. министрите на външните работи и отбраната на ЕС взеха решение 
за ново ниво на сътрудничество и предприемане на ключови стъпки за подобряване на сътруд-
ничеството, за да се гарантира сигурността на нашия Съюз в съответствие с новите предиз-
викателства. Целта е да се подобри защитата на ЕС и неговите граждани, да се помогне на 
правителствата съвместно да изградят военен капацитет и да имат по-добър и адекватен отго-
вор по време на кризи. По-нататъшните действия за засилване на сигурността на ЕС включват 
Европейския план за действие в областта на отбраната, който предлага финансова помощ на 
държавите членки за по-ефективни съвместни обществени поръчки и развитие на капацитета 
им, както и стъпки за прилагане на съвместната декларация ЕС – НАТО.

ЕС подкрепя интегрирания подход към конфликтите и кризите, което означава да бъдем 
изцяло ангажирани във всички етапи на конфликта – от ранни действия и превенция, когато е 
възможно, до специализирано присъствие в конфликтни зони и райони достатъчно дълго, за да 
се установи и гарантира необратимостта на мира. Специален акцент се поставя върху ранното 
предупреждение и оценката на риска.

През 2019 г. се навършиха двадесет години, откакто държавите, членки на ЕС решиха да 
създадат общ подход към сигурността и отбраната. Обобщавайки постиженията, постигнати 
през тези години, върховният представител на ЕС през периода 2014 – 2019 Федерика Могери-
ни заяви: „В областта на отбраната показахме, че този съюз знае какво и как трябва да постиг-
не, когато има политическа воля. В някои случаи постигнахме дори повече, отколкото се надя-
вахме и очаквахме в тази област“. В тези резултати обаче „...трябва да бъдат консолидирани 
и новите възможности, които разкрихме през последните няколко години. Те трябва да бъдат 
изцяло проучени и разширени. Това изисква единство при формиране на целите, обединяване 
в решителността и най-вече твърда и непреклонна политическа воля“.

Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) е най-бързо развиващата се полити-
ка на Европейския съюз. Тя води началото си от двустранното споразумение между Франция 
и Великобритания, подписано в Сен Мало през 1998 г. от френския президент Жак Ширак и 
британския министър-председател Тони Блеър. В него се заявява, че Европейският съюз тряб-
ва да има свой капацитет за автономно действие, подкрепен от собствени въоръжени сили и 
да притежава средствата и готовността да ги използва, с цел да може навреме да се отзове 
при криза. ОПСО обединява в едно редица предишни отбранителни структури и инициативи, 
сред които Европейската идентичност за сигурност и отбрана, Западноевропейския съюз, Пе-
терсбергските мисии и други. От тогава до днес Европейският съюз се е превърнал в ключов 
партньор при разрешаване на конфликти и управление на кризи. Силата на ЕС е в използва-
нето на различни инструменти в сферата на сигурността, не само военни, но и политически, 
икономически и социални.

Република България активно участва в развитието на Общата политика за сигурност и 
отбрана на Европейския съюз и на всеки етап допринася за реализирането на нейните цели 
съобразно националните си приоритети и възможности, както и в съгласие с насоките и из-
искванията, които Съюзът си поставя на всеки няколко години.
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Договорът от Лисабон беше подписан на 13 декември 2007 г. и след една трудна и дра-
матична процедура на ратификация от държавите членки, влезе в сила на 1 декември 2009  г. 
В договора са конституирани целите и основните аспекти във формирането на Обща политика 
за сигурност и отбрана (ОПСО), като неразделна част от Общата външна политика и политика 
за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз. Компетентността на Съюза в областта на ОВППС, 
както и всички въпроси, свързани със сигурността на Съюза, включва постепенното формиране 
на обща отбранителна политика, която може да прерасне в обща отбрана (за което се изисква 
изрично решение на Европейския съвет).

ОПСО осигурява на ЕС оперативен капацитет, който се базира на граждански и военни 
сили и средства, до които Съюза може да прибягва при изпълнение на мисии извън територия-
та си, с цел да осигури поддържането на мира, предотвратяването на конфликти и укрепване-
то на международната сигурност, в съответствие с принципите на Устава на ООН (Чл.28 А). 
Държавите членки предоставят на разположение на ЕС граждански и военни способности, за 
да допринесат за реализиране на определените от Съвета цели в областта на ОПСО. Анга-
жиментите и сътрудничеството в областта на ОПСО са съвместими с ангажиментите, поети в 
рамките на НАТО, която остава за държавите, които членуват в нея, основа на колективната 
им отбрана и главна инстанция за нейното осъществяване. Целта е чрез една по-изявена роля 
на ЕС в областта на сигурността и отбраната да се допринесе за жизнеността на един обновен 
Атлантически съюз в съответствие с договореностите от т. нар. „пакет Берлин +“.

Договорът от Лисабон дефинира задачите на ОПСО, като ги разширява спрямо основата 
на „Петербергските мисии“. Мисиите по управление на кризи на ЕС са:

– действия в областта на разоръжаването;
– хуманитарни и евакуационни мисии;
– мисии за оказване на сътрудничество и помощ във военната област;
– мисии за предотвратяване на конфликти и поддържане на мира;
– мисии на военни сили за управление на кризи, включително умиротворителни;
– мисии за оказване на съдействие за реформиране на сектора за сигурност в трети страни.
ЕС ръководи различни по характер операции и мисии в Европа, Азия и Африка. Европей-

ски сили са разположени в най-тежките условия за водене на мисии в света от гледна точка на 
климат, релеф, инфраструктура, политическа стабилност, рискове за здравето и т.н. Европей-
ският съюз е поел отговорността да участва в разрешаване на кризи, възстановяване на държа-
ви и дори на цели региони след конфликт, подпомагане изграждането на държавни институции 
и доставяне на хуманитарни помощи до бедстващи в различни точки на света. С мандатите, 
съобразени с нуждите на ситуацията на място, тяхната цел е да стабилизират нашите съседни 
партньорски страни и по този начин да гарантират сигурност около и в самата Европа. За да се 
засили координацията и сътрудничеството на място, през 2017 г. е създаден единен команден 
център за тези военни тренировъчни мисии – Военноспособност и способност за планиране и 
провеждане. Този център е оправомощен да планира и провежда военни мисии в състав до 
2500 военнослужещи в бъдеще.

Като допълнително усъвършенстване Европейският инструмент за мир има за задача да 
преодолява настоящите ограничения, които не позволяват на бюджета на Съюза да финансира 
разходи с военен характер или военни последици. Като фонд извън бюджета на Съюза, той 
ще даде възможност за финансиране на оперативни действия в рамките на ОПСО, които имат 
военни или отбранителни последици и по този начин ще позволи по-голяма гъвкавост и ефек-
тивност на операциите на Съюза в чужбина.

Годишният преглед на отбраната е друга важна част от платформата за сътрудничество 
в отбраната на ЕС. Държавите членки съгласуват своите разходи за отбрана, за да подобрят 
съгласуваността си и да се възползват от потенциалните печалби в ефективността и иконо-
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миите на разходите. Европейският фонд за отбрана за първи път съфинансира съвместни из-
следвания и развитието на военни способности. В съвкупност Европа е вторият по големина 
военен бюджет в света. Новите договорености ще спомогнат за развитието на по-ефективен 
общ капацитет, както и ще гарантират неговото по-ефективно използване.

Военната мобилност е още едно достижение, основано на тясното сътрудничество между 
държавите, членки на ЕС и със съюзниците от НАТО. Независимо дали става въпрос за военни 
учения, съвместно обучение или подготовка за разполагане в трети страни, мобилността на 
въоръжените сили на държавите, членки на ЕС е от решаващо значение за комбинирането на 
техните сили и изпълнението на задачите.

ЕС също предприема конкретни мерки за повишаване на устойчивостта чрез подобрява-
не на капацитета си да разкрива, анализира и реагира на хибридни заплахи чрез Центъра за 
противодействие на хибридните заплахи или чрез създаване на система за бързо предупреж-
дение за противодействие на дезинформацията.

На 14 ноември 2016 г. на Съвета е представен „План за изпълнение в областта на си-
гурността и отбраната“, чиято цел е да приведе в действие визията, изложена в Глобалната 
стратегия на ЕС по отношение на въпроси, свързани с отбраната и сигурността. В отговор на 
актуалните предизвикателства и необходимости в плана са изложени тринадесет предложе-
ния, които включват координиран годишен преглед на разходите за отбрана, по-добър капаци-
тет на ЕС за бързо реагиране, включително посредством използването на бойните групи на ЕС, 
и ново единно постоянно структурирано сътрудничество за тези държави членки, които желаят 
да поемат по-големи ангажименти в областта на сигурността и отбраната. Компетентността 
на Съюза в областта на ОВППС, както и всички въпроси, свързани със сигурността на Съюза, 
включва постепенното формиране на обща отбранителна политика, която може да прерасне в 
обща отбрана (за което се изисква изрично решение на Европейският съвет). ОПСО осигурява 
на ЕС оперативен капацитет, който се базира на граждански и военни средства, до които Съю-
зът може да прибегне при изпълнение на мисии извън територията на Съюза, с цел да осигури 
поддържането на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на международната 
сигурност. Държавите членки предоставят на разположение на ЕС граждански и военни спо-
собности, за да допринесат за реализиране на определените от Съвета цели в областта на 
ОПСО. Ангажиментите и сътрудничеството в областта на ОПСО са съвместими с ангажимен-
тите, поети в рамките на НАТО, която остава за държавите, които членуват в нея, основа на 
колективната им отбрана и главна инстанция за нейното осъществяване.

Трябва да се подчертае, че съвременните заплахи не са конвенционални, независимо 
дали те са външни, като: тероризъм, трафик на хора, икономическа или политическа миграция, 
контрабанда или вътрешни като политическа, икономическа, демографска криза, корупция, 
престъпност, природни бедствия и други. Съвременните заплахи са свързани с потребности-
те на отделния индивид, от които се пораждат хуманитарни, социални, политически и военни 
кризи. България, както и останалите страни членки, не е в състояние да осигури самостоятелно 
необходимият икономически и институционален ресурс за адекватна реакция на все по-ма-
щабните нови предизвикателства. Това налага в евроатлантически план страната ни да бъде 
активен участник в изграждането и поддържането на споделени способности за сигурност и 
отбрана с политически, икономически и експертен ресурс. Неконвенционалните рискове и за-
плахи налагат пренасочване на ресурси от защитни системи, средства и структури, с отпаднала 
необходимост (създавани за заплахи от миналия век) към такива, осигуряващи сигурността на 
населението в мирно време, но в условия на икономическа и социална криза.

Проблемите на сигурността и дори на отбраната, с изненадваща за всички сила и остро-
та, замениха в дневния ред на ЕС темите за партньорство, сближаване, икономическо развитие 
и разширяване на територията на прилагане на съвременните демократични ценности.
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На срещата на върха в Братислава през септември 2016 г. лидерите от ЕС решиха да 
дадат нов тласък на европейската външна сигурност и отбраната чрез укрепване на сътрудни-
чеството в рамките на ЕС в тази област. В изпълнение на този си ангажимент през декември 
2016 г. лидерите от ЕС приеха заключения, с които одобриха план за изпълнение в областта 
на сигурността и отбраната; приветстваха предложението на Европейската комисия за Евро-
пейски план за действие в областта на отбраната; настояха за бързи действия за засилване на 
сътрудничеството между ЕС и НАТО.

Планът за действие в областта на отбраната определя перспективите за развитието на 
европейската политика за сигурност и отбрана. Въз основа на Глобалната стратегия на ЕС 
Планът поставя акцент върху три стратегически приоритета: реагиране на външни конфликти и 
кризи; изграждане на капацитета на партньорите; защита на ЕС и неговите граждани.

Конкретните действия за постигане на тези цели включват: стартиране на координиран 
годишен преглед на отбраната за повишаване на сътрудничеството в областта на отбраната 
между страните членки; установяване на постоянно структурирано сътрудничество за укрепва-
не на взаимопомощта в областта на отбраната между страните членки, желаещи да я задълбо-
чат; създаване на способности за планиране и провеждане на военни операции за подобрява-
не на структурите за управление на кризи; укрепване на набора от инструменти на ЕС за бързо 
реагиране, включително бойните групи на ЕС и гражданските способности.

На 22.06.2017 г. лидерите от ЕС се споразумяха да бъде поставено началото на посто-
янно структурирано сътрудничество с цел укрепване на сигурността и отбраната на Европа. 
На 11.12.2017 г. Съветът прие решение за създаване на постоянното структурирано сътрудни-
чество. В постоянното структурирано сътрудничество участват всички държави, членки на ЕС, 
с изключение на три – Дания, Малта и Обединеното кралство. Участващите държави членки се 
споразумяха относно първоначален списък от 17 проекта, които да бъдат изпълнени в рамките 
на ПСС. Проектите са в областта на обучението, развитие на способностите, оперативна готов-
ност в областта на отбраната.

Тези първоначални проекти бяха официално приети от Съвета на 6.03.2018 г. Същият 
ден Съветът прие пътна карта за осъществяването на ПСС. На 25.06.2018 г. година Съветът 
прие правила за управление на проекти по линия на ПСС. На 19.11.2018 г. Съветът прие втора 
поредица от 17 проекта, с което общият им брой достигна 34. Проектите обхващат области като 
обучение, развитие на способности и оперативна готовност по суша, по море, по въздух, както 
и за киберотбрана.

На 8.06.2017 г. Съветът постигна съгласие за създаване на способности за планиране и 
провеждане на военни операции в рамките на Военния секретариат на ЕС. С тези способности 
се подобрява капацитета на ЕС да реагира по-бързо, ефективно и съгласувано. Той отговаря 
на стратегическо равнище за оперативното планиране и провеждането на военни мисии с неиз-
пълнителни функции по линия на ОПСО. Бойните групи са един от инструментите на разполо-
жение на ЕС, които могат да бъдат използвани за бързо реагиране при кризи и конфликти. Това 
са военни сили, които могат бързо да бъдат разгърнати по места. Бойните групи бяха създаде-
ни през 2005 г., но все още не се е стигало до тяхното използване по причини от политически, 
технически и финансов характер. За да се укрепят способностите на ЕС за бързо реагиране на 
22.06.2017 г. лидерите от ЕС постигнаха съгласие разходите за разполагане на бойните групи 
да се поемат като общи разходи. Финансирането на бойните групи ще се управлява на равнище 
ЕС чрез механизма Athena на постоянна основа. 

На 25 юни 2018 г. Съветът одобри каталог на напредъка от 2018 г., включващ оценка на 
слабостите в способностите и целите, които да бъдат постигнати. Договорът от Лисабон пред-
вижда, че група държави членки могат да засилят сътрудничество помежду си по въпросите на 
отбраната посредством установяването на постоянно структурирано сътрудничество.
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Освен това ЕС работи за развиването на гражданските способности и за повишаване на 
капацитета за реагиране при гражданското управление на кризи, включително чрез евентуал-
ното създаване на базов капацитет за бързо реагиране.

ЕС и НАТО установиха сътрудничеството си преди повече от 15 години. То доведе до 
развитието на широк набор от инструменти, за да се предостави по-голяма сигурност на граж-
даните в Европа и извън нея.

На 10.06.2018 г. ЕС и НАТО подписаха нова съвместна декларация. В нея се представя 
обща визия за начина, по който ЕС и НАТО ще реализират съвместни действия за борба с 
общите заплахи за сигурността. ЕС и НАТО ще съсредоточат сътрудничеството си в области 
като: военната мобилност, киберсигурност, хибридни заплахи, борба с тероризма, жените и 
сигурността.

С 203 млрд. евро, изразходвани за отбрана през 2015 г., държавите, членки на ЕС зае-
мат второ място в света по разходи за военни цели, след САЩ. Същевременно бюджетните 
средства за отбрана често се използват неефективно поради разпокъсаността на европейския 
пазар в областта на отбраната, скъпо струващото дублиране на военните способности и недос-
татъчното промишлено сътрудничество и липсата на оперативна съвместимост. В отговор на 
тези въпроси, на 30.11.2016 г. Европейската комисия представи европейски план за действие в 
областта на отбраната. Планът за действие цели увеличаване на икономическата ефективност 
на разходите за отбрана, задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и из-
граждане на по-здрава промишлена основа. Планът задвижи три ключови действия: създаване 
на Европейски фонд за отбрана, насърчаване на инвестициите в отбранителната промишле-
ност и укрепване на единния пазар в областта на отбраната.

През последните двадесет и пет години ЕС се трансформира от икономически съюз в 
сложен политически, икономически и търговски съюз с ясни амбиции за заемане на водеща 
роля в сферата на международните отношения. В същото време, в желанието си за включване 
на възможно повече участници в процеса на вземане на решения и изработване на политики, 
през следващите години Съюзът по-скоро се превръща в една тромава и бавно действаща 
бюрократична машина, която в повечето случаи реагира твърде бавно, неадекватно или пък 
нерешително. Това е особено видимо когато става въпрос за реакции спрямо международни 
кризи и конфликти, когато освен всичко друго, е нужно да се вземе предвид и координацията 
между всички двадесет и осем национални външни политики на държавите членки.

Липсата на координация и честите примери за вътрешни разделения в Общността са 
основни проблеми, които спъват външната политика. Те са причина не само за честите слу-
чаи на провеждане на плахи и нерешителни действия спрямо международни кризи, но и за 
оронване на престижа и авторитета на Европа като единен политически субект. Единственото 
решение за тези проблеми е задълбочаването на интеграционните процеси и изграждането на 
всеобхватна стратегия по отношение на външната политика, която да обвързва широк диапа-
зон от политики и инструменти. Само по този начин Европейският съюз би могъл да запази и 
за в бъдеще своята водеща роля в международните отношения, както и успешно да се справя 
с глобализационните предизвикателства пред сигурността в XXI век. За да се случи това обаче 
са нужни политическа воля и желание, каквито за сега определено отсъстват сред европейския 
политическия елит.

Към настоящия момент, в своя подход за справяне с кризи и конфликти, Европейският 
съюз може да разчита основно на комбинацията от своите основополагащи ценности и успе-
шен опит като мирен проект със своята „мека сила“, принципът за многостранно сътрудничест-
во, класическата европейска дипломация, както и на своите политики за развитие и помощ. Но 
това определено не е достатъчно. В крайна сметка каква е ползата от това, че Общността е 
може би най-големият донор на хуманитарна помощ за бежанците от Сирия през последните 
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години, когато самият първоизточник на конфликта, генериращ бежанския поток продължава 
да бъде актуален, а неговото разрешаване изглежда илюзорно.

В тази връзка липсата на самостоятелен военен потенциал и силната зависимост от 
НАТО и САЩ е сериозен проблем, който е удар по капацитета и амбициите на ЕС за справяне 
с конфликти. Дори и в момента текущите реалности пред сигурността да предполагат нуждата 
от задълбочаване на сътрудничество между двете организации, все пак в близко бъдеще е 
повече от препоръчително Общността да намери път за усъвършенстване на своята система 
за сигурност, която да работи в сътрудничество с НАТО при споделени отговорности и равноп-
равно участие.

1. Европейска стратегия за сигурност
2. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/sheet/159/common-security-and-defence-policy
3. https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/defence-security/
4. https://www.mod.bg/bg/cooperation_EC.html
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