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Монографичният труд е разработен с идеята да се даде нов поглед за ха-

рактеристиките на съвременната среда за сигурност, в която живеем и сме при-
нудени да развиваме и поддържаме способности в сферата на сигурността и 
отбраната. В съответствие с този поглед на средата да се разкрият способности-
те на два от най-големите и мощни съюзи на нашето време – НАТО и ЕС, в кои-
то членува и Република България, за отговор на възникнала криза и за управле-
ние на зараждащи се кризи. На основата на тяхното изследване да се отговори 
на въпросите дали реално са налични всички необходими способности за адек-
ватен отговор на дадена кризисна ситуация – от какъвто и характер да е тя, как-
ви подходи и решения са възможни за тяхното изграждане в съюзен формат, а 
също и да се предложи система от показатели, която в национален план да под-
помогне страната ни за балансирано изграждане и поддържане на способностите 
за управление на кризи в рамките на ресурсните ограничения, които са неотме-
ним факт през последните години. 

Убедени сме, че в съюзен формат изграждането и поддържането на спо-
собности, които да покрият целия спектър от мисии и задачи, заложени в кон-
цептуалните доктринални съюзни документи, може да бъде възможно най-
цялостно и адекватно само когато това се прави на основата на широка и целе-
насочена кооперираност в тази дейност. Прилагането на подобни показатели ще 
позволи да изградим необходимите ни способности в национален формат, с кои-
то да сме в състояние да разкрием и противостоим (да дадем отговор) на всяка 
кризисна ситуация. 

Получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучение-
то в образователните организации и институциите в сферата на сигурността и 
отбраната. Някои от направените предложения биха могли да се приложат и в 
практическата дейност за изграждане и поддържане на необходимите ни нацио-
нални способности за управление на кризи. 
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Още в зората на човешката история, в началото на прехода от 

родовообщинния строй към първата форма на съвместно съжителство 
на хората на едно място, в едно общо пространство, различно от пеще-
рите, започва създаването на първите селища, а след това и на първите 
държави под различни форми.1 Създаването на тези държави се основа-
ва на търсенето, прилагането, осигуряването и развитието на сигурност-
та. Сигурността както на всеки отделен индивид в тази форма на дър-
жавно управление, така и на обществото като цяло в тази държава. От-
тогава започва и стремежът на обществото в една държава да изгражда 
и поддържа различни по вид и характер способности, които да му поз-
воляват да защитава своята държава, своята територия, и да създава ус-
ловия тя да се развива, да отстоява своята независимост, да предоставя 
все по-добри и по-добри условия за живот на своите нови поданици. 

Съвсем разбираемо всяка страна на базата на географското си по-
ложение, на своите дадености, разбирания, желания и възможности изг-
ражда способности, чрез които да осигурява сигурността си. Едни са тези 
способности в Месопотамия, Вавилон, Асирия, Елада – в Атина, Спарта, 
Троя, и други в Тива, Персия и т.н. Но така или иначе става дума пре-
димно за военни способности, на чиято основа всяка новосъздадена дър-
жава (град държава) изгражда своята сигурност.  

                                                           
1 Първите селища се появяват в Меспотамия по време на Убаидската култура (около 5300 г. 
пр.н.е.). Селищата още не са оформени като градове, има храмове, напоителни съоръже-
ния, калдъръмени улици. Първите държави са градовете държави, известни и като полиси. 
Те възникват около 3000 г. пр.н.е. отново в Месопотамия. В мирно време се управляват от 
главния жрец на зикурата – енси, а по време на война от лугала на града. Най-могъщи от 
тези градове държави са Ур, Ериду, Ларса, Нипур, Лагаш, Урук, Сипар, Шурупак. 
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По-късно, в годините на Ренесанса, Макиавели2 в книгата си 
„Владетелят” разглежда държавата и всяка форма на власт на република 
и на княжество. Според него всяка държава може да се управлява по два 
начина: или от владетел – тогава всички поданици са само слуги, или от 
владетел и барони. В първия случай, според него, властта е по-силна, 
по-голяма, понеже е централизирана и над владетеля няма никаква дру-
га власт – владетелят не признава никой над себе си. По-нататък Макиа-
вели като продължител на древногръцката традиция и разбирания в изс-
ледването и класификацията на държавното управление и като един от 
родоначалниците на римската традиция разглежда държавното управ-
ление като възможно в шест основни форми: демокрация, монархия, 
аристокрация, анархия, тирания и олигархия. Той смята, че три от фор-
мите са добри или правилни – демокрация, монархия и аристокрация, но 
посочва, че те лесно могат да бъдат опорочени и да станат опасни за 
поданиците на държавата. Монархията лесно се изражда в тирания, 
аристокрацията в олигархия, а демокрацията много лесно преминава в 
анархия. Затова мъдрите законодатели и владетели следва да изберат 
смесена система на управление, в която да има елементи и на демокра-
цията, и на монархията, и на аристокрацията. Тогава държавата ще бъде 
стабилна, здрава и устойчива. 

С развитието на човешките общества се развиват и системите за 
сигурност и отбрана в тях. На основата на различните схващания, раз-
бирания и възможности на държавите, а и на съюзите, сключвани през 
различните периоди, еволюира и разбирането за сигурността, което 
предопределя необходимостта от изграждане и поддържане на нов вид 
способности. Променят се както архитектурата на системите за сигур-
ност, така и различните геополитически играчи с техните намерения, 
цели и конкретни действия при изграждането на способности. 

Преминавайки от сигурността в античните държави през сигур-
ността на държавите през Средновековието и по-късната индустриална 
епоха, през двете световни войни, обществата стигат постепенно до 
идеята за изграждане на системи за международна сигурност, а с тях и 
до системите за колективна сигурност. 
                                                           
2 Николо Макиавели е италиански философ, държавник и историк от епохата на Ренесан-
са. Основател на модерната политическа наука, по-конкретно на политическата етика. 
Смятан е за родоначалник на идеята за модерната държава и модерния владетел. 
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В наши дни в две подобни системи за колективна сигурност – 
НАТО и ЕС, които са обвързани и структурно, и функционално с разви-
тието на теорията за всеобхватния подход, страните членки не само 
концентрират вниманието си върху сигурността като неизменна част от 
държавата, от държавната политика в сферата на управлението, но и 
върху генерирането на сигурност на различните нива, в различните ѝ 
проявления в съвременния свят и в съвременното ѝ разбиране. По този 
начин се налага виждането, че обществата са надраснали разбирането за 
защита сами на себе си и търсят и постигат взаимност, обвързаност, ко-
опериране и в крайна сметка сключване на съюзи, основаващи се преди 
всичко на гарантиране на сигурността – индивидуалната, за всяка дър-
жава в съюза, и колективната, за целия съюз, за цялата му територия и 
зона на интереси включително. От друга страна, именно чрез теорията 
за всеобхватния подход се разкрива, че сигурността не може да се търси 
и реализира единствено чрез военния инструментариум, чрез военния 
източник на сила и мощ, който може да създаде, поддържа и генерира в 
даден момент целият съюз, а този инструментариум би следвало да се 
обвързва, да се използва и прилага съвместно с всички останали източ-
ници на сила и мощ, които всяка страна и съюзът като цяло притежават 
и могат да използват в сферата на международните отношения при не-
обходимост. Така всеобхватният подход ни разкрива възможно най-
пълно и цялостно по какъв начин сигурността се осигурява, поддържа и 
развива в настоящия етап от историята на човечеството – чрез взаимо-
действието и преплитането на основните домейни (сфери) на проявле-
ние на човешката дейност: политическа, икономическа, военна, социал-
на, информационна, инфраструктурна. За да е възможно това обаче, ос-
новата ѝ следва да са именно различните способности, които страната 
или съюзът притежават и създават и чрез които реално успяват да гене-
рират сигурност за своето общество и своя съюз. 

Чрез натрупването на потенциал в сферата на сигурността, чрез 
развитието на различните способности като демократична страна (не 
само военни, но и във всеки един домейн от посочените) и като страна, 
член на два от най-мощните и могъщи съюзи на нашето време – НАТО 
и ЕС, е възможно укрепването и развитието на благосъстоянието на 
българското общество. В епохата на глобализацията, започвайки от на-
ционалния потенциал в сферата на сигурността, преминавайки през ев-
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ропейското пространство, в което се изгражда единна обща политика за 
сигурност, достигайки и до евро-атлантическите ценности и идеали в 
отстояването на независимостта, суверенитета и вземането на колектив-
ни решения за гарантиране сигурността на всяко общество и на коали-
цията, Република България може да устои на външни и вътрешни небла-
гоприятни въздействия и да се развива успешно в съвременната среда за 
сигурност. 

Сигурността и осигуряването на способности за нея, като продукт 
с жизненоважно значение за всяко съвременно общество, са приоритет за 
държавата. Те са характерни и необходими за всички държавни системи, 
придобиват все по-голямо и все по-важно значение през последните десе-
тилетия, особено след разпадането на двуполюсния модел на съществу-
ване на света. С все по-непредсказуемия и все по-комплексния характер 
на съвременната среда за сигурност този жизненоважен продукт придо-
бива статут на привилегирована обществено-икономическа категория в 
сферата на управлението на държавата и на съюзите от държави. 

Сигурността, както посочихме и в самото начало на увода, е нато-
варена със съзиждащи обществото функции още от самото създаване на 
държавата като обществено-политическо формирование. Намирайки про-
явление в политиката като основна обществена категория, тя активно 
участва и подпомага чрез своето присъствие и чрез различните си форми 
на проявление както развитието на икономиката, така и на социалната 
сфера, присъствието и приобщаването на инвестициите, инфраструктура-
та, а и осигурява все по-благоприятна среда за натрупване и разпростра-
няване на информацията във все по-свободна форма. Освен това се прев-
ръща в основа за ново сътрудничество – между държавата, чрез различ-
ните ѝ институции, науката и бизнеса вътре в страната, и от друга страна, 
между различните държави в съюзите, в които членуваме през последни-
те години, а чрез тях и в световното геополитическо пространство. 

Наличието на способности от различен характер като основна 
характерна черта на съвременното производство на едно от най-ценните 
блага – сигурността (без да има измеренията на стока, но като несъмне-
но важна услуга за обществото ни), налага да се формира нова стратегия 
за обществено развитие, основана на споделената сигурност, поделено-
то изграждане и поддържане на способности както за защита и отбрана 
на националните територии и жизненоважните ни ценности, идеи и иде-
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али като демократични общества, така и за управление и даване на 
адекватен отговор на всяка възможна криза, която средата за сигурност 
би могла да генерира и да изправи пред обществата ни.  

Конвергенцията между теория и практика в области като разви-
тие на знанието за сигурността, развитие на различни способности, чрез 
които ще се осигурява тази сигурност за обществата ни, организационно 
обучение (и за различните институции в дадена страна, и за структурите 
и институциите в НАТО и ЕС) и единната доктринално-концептуална 
теория при осигуряването на сигурност в различното проявление и раз-
витие на кризите в съвременното общество водят до колективно (съюз-
но) знание, чиито разбиране, развитие и управление също започват да 
играят изключително важна роля за сигурността в съвременния свят. 

Развитието на способностите за управление и отговор на кризи 
от всякакъв характер е процес, който подпомага всяка организация, все-
ки съюз (икономически, политически или политико-военен) ясно да оп-
редели, селектира, натрупа, структурира, развива и предава жизнено-
важна информация и експертизи в тази насока (във формата на концеп-
ции и доктрини), които са основният градивен елемент на сигурността 
на обществото в съюза. Този процес се фокусира върху идентифициране 
на различните източници на сила и мощ, възможностите за изграждане 
от всеки такъв източник на различни по своя характер и природа спо-
собности, които чрез надеждно споделяне, възможната им най-пълна 
синергия3 и обвързване ще позволят да се намерят подходи и начини за 
най-пълноценното им, легитимно и обосновано използване при възник-
ване и развитие на кризи от всякакъв характер. 

За НАТО и Европейския съюз, които заявяват недвусмислено 
своето ниво на амбиция в осигуряването на международната сигур-
ност, ниво на амбиция като глобални „играчи”, от които зависи и ще 
зависи това осигуряване, генерирането на сигурност не само в геог-
рафските им граници представлява изключително ценен нематериален 
актив, без чието управление ще бъде все по-трудно да оцеляват и да се 
развиват нашите общества в изключително динамичната съвременна 
среда за сигурност. Изборът на печеливша стратегия, печеливши кон-

                                                           
3 Синергия (синергизъм) – съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е 
по-голям от сумата на ефектите или отговорите, предизвикани поотделно от всеки агент 
(фактор) – Електронен тълковен речник: http://rechnik.info/синергия 
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цепции и доктринална база, на чиято основа да се изграждат и разви-
ват способности за осигуряване на сигурност в двата съюза, зависи от 
заплахите и рисковете, пред които се намират и които могат да въз-
никнат, но и от възможностите и потенциала, който могат да оползот-
ворят при използването на своите способности – и в колективната отб-
рана, и в управлението и отговора на различните кризи, и в кооперира-
нето в сферата на сигурността, което излиза извън рамките на пред-
ходните две категории. 

В научната теория и в добрата практика при търсенето на обос-
новани отговори на въпросите за осигуряването на сигурност, изграж-
дането на способности за нейното генериране и поддържане с все по-
трудното намиране на баланс между нарастващите изисквания, огра-
ничените и намаляващи в определени сектори ресурси и необходимите 
способности в сектора за сигурност на обществото ни, включително и 
в управлението и отговора на кризи от различен характер, на преден 
план излиза подходът към националната и колективната сигурност 
като към благо и публична необходимост през XXI век. На проблемите 
в тази сфера, колкото познати и многократно разглеждани, толкова и 
предоставящи поле за нови изследвания и интерпретации, адекватни 
на новата среда за сигурност, са посветени редица достойни за уваже-
ние разработки. 

Потребността от въвеждането на научно управление и управление 
на промяната при изграждане на способности, чрез които да се разполага 
с възможности, с потенциал за най-ефективен и навременен отговор на 
всички рискове и заплахи, генерирани от средата за сигурност, налага 
спазване на изискванията за ефективност и прозрачност в дейността на 
сектора за сигурност, изисква адекватна отговорност към задълженията и 
необходимата адаптивност към промените на средата за сигурност, рис-
ковете и предизвикателствата както от всяка отделно взето страна, вклю-
чително и Република България, така и от съответните политически и по-
литико-военни съюзи, създадени на доброволен принцип. 

Изграждането на способности, покриващи всички изисквания за 
отбрана, за управление на кризи и конфликти от различен характер, за 
коопериране в сферата на сигурността, е проблем и предизвикателство 
към държавите, съюзните органи в рамките на НАТО и ЕС, институции-
те в сектора за сигурност и отбрана на двата съюза и тяхното поддържа-
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не и развитие е парадигмата, която чрез силата на научното познание им 
позволява същевременно да променят ролята на сигурността за създава-
нето на бъдещ общ интегриран наднационален сектор за сигурност и 
отбрана в рамките на ЕС и на общ сектор за сигурност, основан на ин-
телигентната отбрана и свързаността на силите (източниците на сила и 
мощ), в рамките на НАТО. 

Актуалността на темата в научен и приложен аспект е про-
диктувана от логиката при развитието на способностите в сигурността и 
конкретно в управлението и отговора на кризи от различен характер на 
двата силни и мощни съюза – НАТО и ЕС, развитие и поддържане, кои-
то позволяват да бъдат набелязани стъпките за превръщането на това 
нематериално производство (производството на сигурност) от неудобна 
и на моменти скъпоструваща (според някои анализатори) в необходима 
потребност за осигуряване на устойчиво развитие и конкурентоспособ-
ност при справянето с обществените предизвикателства (политически, 
военни, икономически, социални), които тревожат гражданите на стра-
ните, членки в двата съюза, включително и българските граждани. 

Предизвикателствата и проблемите в тази насока са колкото поз-
нати4, толкова и неизвестни с предоставеното поле за научни изследва-
ния и практически интерпретации, адекватни на динамиката в промени-
те на съвременната среда за сигурност. 

Всичко това позволи да бъде формулирана целта на настоящо-
то научно изследване за разработването и представянето на относително 
завършена теоретична концепция за идентифицирания научен проблем, 
свързан с изграждането и поддържането на способности в системата за 
сигурност и отбрана, насочени основно към управление и отговор на кри-
зи от различен характер, което ще даде възможност на НАТО и ЕС, в 
които членува и нашата страна, да бъдат не само източник на сигурност 
в съвременната епоха, но и да са в състояние да прилагат тази сигур-
ност, когато се изисква. 

Така формулираната цел на научното изследване в търсене на 
научнообоснован отговор на формулирания проблем представлява 

                                                           
4 За последните пет години бюджетът за отбрана (визира се само бюджетът на Министер-
ството на отбраната) на страната ни се движи в низходяща крива и въпреки решенията на 
САС на НАТО за бюджет в рамките на два процента от БВП за всяка страна, членка на 
Алианса, този бюджет ще може да бъде осигурен за страната ни едва около 2020 г. 
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сложна функция на желания резултат за изграждане на подобни спо-
собности, който едновременно трябва да удовлетворява изискванията 
за комплексност, системност, съгласуваност и всеобхватност, заложе-
ни в концептуалната база на двата съюза – НАТО и Европейския съюз, 
и конкретните количествени характеристики на използваните ресурси 
(най-вече във финансово измерение) за създаването и поддържането на 
такива способности. 

За да бъде изпълнено изискването за оригинална авторска интер-
претация на проблемите в завършена теория, постигането на целите на 
настоящия труд беше потърсено посредством решаването на следните 
научноизследователски задачи: 

• да се анализират съвременните характеристики на средата за 
сигурност, рисковете и заплахите, които могат да бъдат генерирани от 
нея, и да се посочи необходимостта от адекватен отговор на тези риско-
ве и заплахи; 

• да бъдат изследвани способностите на НАТО за управление и 
отговор на кризи от различен характер, като се разкрият техните харак-
теристики и структурни елементи; 

• да бъде изследвано в рамките на НАТО развитието на теоре-
тичните постановки за различните операции в отговор на криза и на та-
зи основа да се разкрият разбиранията му за използването на набора му 
от различни способности в тях, както и евентуалният техен недостиг; 

• да бъде изследван и анализиран всеобхватният подход при из-
граждане на способности в НАТО и на тази основа да се разкрие си-
нергията между различните източници на сила и мощ при неговото 
използване; 

• да бъдат изследвани основите за изграждането на единната ев-
ропейска политика в сферата на сигурността и отбраната, за да бъде 
разкрита еволюцията на тази политикана ЕС като императив за успешно 
обществено развитие в рамките на бъдеща Европа, основана на единна 
конституционна уредба; 

• да бъде изследвана и анализирана основата за развитие на спо-
собностите на ЕС за управление на кризи, изграждани и поддържани в 
мирно време като елемент за осигуряване на общественото благо „си-
гурност” и същевременно като необходимост в модерната обществена 
(съюзна) организация; 
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• да бъдат изследвани различните структури и органи в нацио-
налната система за управление на кризи, като се разкрият различните 
тенденции и възможни решения за развитие на способностите за това; 

• на основата на направените изследвания и анализи в моногра-
фичния труд да бъде предложена система от показатели за изграждане 
на национални способности, чрез която да сме в състояние да постигнем 
баланс между ресурси и резултати, за да бъдем не само консуматори на 
сигурност, но и да участваме активно в нейното изграждане и в съюзен 
формат, в рамките на НАТО и Европейския съюз. 

Обект на научните изследвания е системата за сигурност и отб-
рана, изграждана от НАТО и Европейския съюз при променените значе-
ние, обсег на действие и хоризонти за развитие на сигурността на об-
ществото в съвременната среда за сигурност. 

За предмет на изследването в настоящия труд, при спазване на 
изискванията за типичност, яснота и достъпност, е избран процесът на 
изграждане и поддържане на способности за управление и отговор на 
кризи от различен характер в системата за сигурност и отбрана на НАТО 
и Европейския съюз като процес, пораждащ посочения по-горе актуален 
проблем на научното изследване. 

Използваните научноизследователски методи и подходи за реша-
ването на поставените пред научното изследване задачи, водещи до 
постигането на посочената цел, се основават на системния анализ и ме-
тодологичната му основа – системния подход. 

Процесът на научното търсене е реализиран чрез използването на 
система от общи методи на научното познание (емпирично, теоретично 
и комбинирано изследване), специфични методи (сравнителния, вери-
фикация) и методи на творческото търсене. Методиката на научните 
изследвания като съвкупност от подходи, начини и методи при провеж-
дането на научното изследване, обработването и анализа на получените 
резултати позволи постигането на обективност, коректност, достовер-
ност и верификация. 

За по-голяма конкретност при търсенето и реализирането на на-
учната и практическата значимост на предложения монографичен труд 
изследванията в него са извършени при определени ограничения и дис-
циплиниращи рамки, позволяващи „затварянето” на посочените проб-
леми като част от широкоаспектното разбиране на понятието „сигур-
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ност”, акцентирайки върху изграждането на способности за управление 
и отговор на кризи, които съвременната среда за сигурност може да ге-
нерира и да постави за решаване от нашите общества. Като при това 
водеща парадигма, формираща ефективна и ефикасна политика за си-
гурност в рамките на НАТО и ЕС, остава колективното начало при изг-
раждането и поддържането на способности, които да са в състояние да 
покрият пълния спектър от мисии и задачи, посочени в концептуалните 
документи на съюзите. 

Уводът разкрива актуалността на проблема и целта на изследва-
нията в тематиката на предложения монографичен труд и насочва вни-
манието основно към теоретичните аспекти на нейното научно интерп-
ретиране и отчасти към практическите. 

Изложението е структурирано в четири основни, широкообхват-
ни смислови части, обособени като глави на книга, при което всяка част 
е сегментирана на раздели и подраздели. 

В първа част са изследвани характеристиките на съвременната 
среда за сигурност и на тази основа са обосновани възможностите за 
даване на адекватен отговор на рисковете и заплахите, генерирани от 
нея, в рамките на НАТО и Европейския съюз. По този начин е решена 
първата научноизследователска задача. 

Във втора част, имайки предвид необходимостта от даване на 
адекватен отговор на рисковете и заплахите, които средата за сигурност 
може да генерира, са разкрити характерните черти, структурните еле-
менти и взаимодействието между тях при изграждане на способности от 
Алианса за управление и отговор на различни кризи. Изследвана е тео-
рията и е проследена еволюцията в разбиранията на НАТО за основните 
операции в отговор на криза извън чл. 5, за които се изграждат и под-
държат съюзни способности. На тази основа са посочени наличните 
способности, с които Алиансът разполага, разкрита е необходимостта от 
доизграждане на някои негови способности за отговор или управление 
на кризи извън чл. 5, недостатъчни или неизградени в настоящия мо-
мент. Представени са взаимодействието, взаимозависимостта и синер-
гията във всеобхватния подход на различните източници на сила и мощ, 
с които съвременните общества изграждат своите способности за спра-
вяне с различни по характер и мащаби кризи. По този начин са решени 
втора, трета и четвърта научноизследователска задача. 
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В трета част са изследвани основите на общата европейска поли-
тика за сигурност и отбрана и е проследена еволюцията в схващанията на 
Европейския съюз в този сектор. Изследвани и анализирани са различни-
те граждански структури, военни щабове и формирования, изграждани от 
ЕС в сферата на сигурността и отбраната, посочена е концептуалната ос-
нова, на чиято база Съюзът изгражда и поддържа своите способности за 
управление на кризи в мирно време, и са разкрити наличните му способ-
ности. С това е потърсено решението на пета и шеста основна задача. 

В четвърта част са изследвани различните национални структури 
и органи и техните отговорности в управлението на дадена криза. Разк-
рити са някои тенденции и решения за развитие на способностите на 
страната ни в тази специфична дейност. На основата на всичко това е 
предложена система от показатели за изграждане и поддържане на спо-
собностите ни в сферата на сигурността и отбраната, чрез която да се 
постигне баланс между възможни ресурси и желани резултати. С това са 
решени седма и осма научноизследователска задача. 

Като предложения и препоръки са посочени някои тенденции и 
възможни решения за развитие на способностите на страната ни както 
за отбрана, така и за управление на криза – развитие на единните ни 
способности в сферата на сигурността. 

Предложена е и система от показатели за изграждане на военни 
способности от страната ни, чрез която на основата на баланса между 
ресурси и резултати да можем да участваме в изграждането на съюзните 
архитектури на сигурността. 

Както във всеки научен труд, ограничен в рамките на посочено-
то научно изследване, не всички проблеми при изграждането и под-
държането на способности за управление и отговор на кризи от разли-
чен характер в рамките на НАТО и ЕС са изследвани и разкрити. Из-
вън обхвата на изложението в монографичния труд останаха пробле-
мите на взаимовръзките между отделните структурни елементи от сис-
темата на сигурност в рамките на държавата и в съюзен формат – в 
НАТО и Европейския съюз. Не намери подобаващото ѝ се място и сте-
пен на научно прецизиране конкретизацията на отделните дейности в 
една система от показатели за изграждане на националните ни военни 
способности както за участие в колективната сигурност, така и за 
участие в управлението и отговора на кризи от различен характер, а и 
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за останалите мисии и задачи в сферата на кооперираната сигурност, 
за които сме поели ангажименти. Система, на чиято основа бихме мог-
ли по-ефективно да постигнем баланс между възможни ресурси и же-
лани резултати в национален формат. 

Част от посочените проблеми са разгледани в други научни пуб-
ликации на автора, друга част ще бъде обект на бъдещите му разработ-
ки, защото не само че всеки елемент от способностите на страната ни, с 
които да сме в състояние да покрием пълния спектър от мисии и задачи, 
поставени на въоръжените ни сили с националните и съюзните концеп-
туални (конституционни) документи, би могъл и заслужава да бъде 
обект на самостоятелна научна разработка, но и развитието в пълна сте-
пен на система от показатели за изграждане на военните ни способнос-
ти, чрез които да участваме в изграждането и поддържането на съюзни-
те, би могло да се разгледа в самостоятелен научен труд. 

Независимо от това се надяваме, че изследванията, анализите, 
получените резултати и направените предложения в настоящия труд ще 
могат да бъдат използвани от всички, които се интересуват от развитие-
то на сектора за сигурност и отбрана в частта му за изграждане на спо-
собности и тяхното поддържане след това. 

Изразяваме надежда, че представеният монографичен труд ще 
предизвика интерес не само у непредубедените читатели на публикации-
те по обхвата на темата. Оставаме с очакване за творческо и критично 
отношение към изследванията, анализите и предложенията в него. С бла-
годарност ще приемем всички добронамерени и обосновани бележки и 
препоръки, които ще бъдат основа за бъдещи изследвания и разработки. 
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Изследването и анализирането на средата за сигурност не може 
да бъде застинал процес. Не е възможно, веднъж посочили и разкрили 
конкретните характеристики на тази среда, да ги приемем за даденост и 
да смятаме, че сме изпълнили своята част от ангажиментите си към об-
ществото в международното и националното му измерение като личнос-
ти и експерти, работещи и развиващи се в сферата на сигурността и от-
браната. Всяка от характеристиките, които могат да бъдат наблюдавани 
в съвременността и анализирани на основата на съответните им прояв-
ления, включително и зависимостите, породени от тях, е свързана, ма-
кар и косвено, с процесите от близкото минало, развива се и се проявява 
в съвременния етап и има своето значение и отнасяне към близкото бъ-
деще. Затова всички изследователи и анализатори на средата за сигур-
ност, опирайки се на съвременните процеси, развиващи се и установили 
се в нея, гледат в бъдещето, като при това си поставят различни теоре-
тично-времеви хоризонти, в чиито рамки се опитват да разкрият основ-
ните ѝ характеристики, които могат да бъдат посочени и като тенденции 
за нейната промяна и разнопосочността ѝ. 

В рамките на НАТО един от последните процеси за възможно 
най-широкото изследване и анализиране на средата за сигурност е осъ-
ществен от т.нар. „Група на мъдреците”, ръководена от бившия държа-
вен секретар на САЩ Мадлин Олбрайт. Тази група от експерти в сфера-
та на сигурността и отбраната е формирана с основната задача да под-
готви подробен анализ на средата за сигурност, който да бъде основа при 
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разработването на Стратегическата концепция на Алианса от 2010 г. 
След обстоен преглед на различните аспекти на съвременната среда за 
сигурност от всички експерти, включени в Групата, на 17 май 2010 г. на 
срещата на върха на НАТО в Брюксел тя представя своя доклад „НАТО 
2020: Гарантирана сигурност; активно ангажиране” (NATO 2020: Assured 
Security; Dynamic Engagement), в който наред с изследването и анали-
зирането на средата за сигурност са посочени и ключовите области, в 
които Алиансът ще изгражда способностите си за още по-добра и ця-
лостна защита на страните от НАТО от рисковете и заплахите, които 
тази среда генерира и може да генерира в близкия десетгодишен хори-
зонт, когато ще бъде подготвена и представена следващата стратеги-
ческа концепция.  

Стратегическата концепция е приета на срещата на върха в НАТО, 
проведена в Лисабон на 19 и 20 ноември 2010 г. В нея са заложени 
основни позиции и намерения за развитието и действията на Алианса 
през следващите десет години в следните направления: повече диалог 
с международните граждански партньори; по-голям акцент върху 
възстановяването на страните, пострадали от конфликти; обединява-
не на ресурсите с цел по-голяма ефективност. 

Според думите на тогавашния генерален секретар на НАТО Ан-
дерс Фог Расмусен „тази стратегическа концепция не е просто изложе-
ние на принципи или стремежи, това е план за действие, който ясно 
поставя конкретните стъпки, които НАТО ще предприеме още днес (е, 
може би от утре). Този план за действие ще бъде изпълнен и ще направи 
Алианса по-ефективен, по-ангажиран и по-ефикасен от всякога”.  

Със Стратегическата концепция от 2010 г. Алиансът потвърж-
дава и доразвива част от водещите принципи, които неминуемо са 
свързани със заплахите, генерирани от средата за сигурност, и на ко-
ито се основават и ще се основават съществуването и функционира-
нето му:  

• ангажираност на страните членки да се защитават взаимно от 
атаки, включително от новите заплахи за сигурността; 

• участие в предотвратяване на кризи, управление на конфликти 
и стабилизиране на постконфликтни ситуации, включително чрез по-
тясно сътрудничество с международните партньори – предимно ООН и 
Европейския съюз; 
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• по-голяма степен на политическо обвързване с партньорите на 
Алианса и съществен принос във формирането на военния инструмент 
за водените от него операции, в които участват и те; 

• създаване на условия за свят без ядрени оръжия, но препот-
върждавайки, че докато има страни с ядрени оръжия, НАТО ще остане 
ядрен съюз; 

• твърд ангажимент вратата към НАТО да остане отворена за 
всички европейски демокрации, които изпълнят стандартите за членство; 

• продължаване на реформите в посока повече ефективност, 
ефикасност и гъвкавост, така че данъкоплатците да получат повече си-
гурност срещу парите, които инвестират в отбрана. 

Не на последно място по важност в новата стратегическа концеп-
ция се посочва, че се предвижда формирането на „подходящ, но умерен 
граждански капацитет за управление на кризи, който да си сътрудничи 
по-активно с гражданските партньори”. НАТО се ангажира да подобри 
интегрираното гражданско-военно планиране, да работи за обучение и 
развитие на местни сили в кризисните зони, за да могат местните власти, 
колкото е възможно по-бързо, да поддържат сигурността без външна по-
мощ; да обучи цивилни специалисти от страните членки, които да са на 
разположение за бързо разполагане в определени мисии на Алианса, спо-
собни да работят паралелно с военния персонал и с цивилни специалисти 
от партньорски страни и институции; да се разширят и интензифицират 
политическите консултации вътре в Алианса и с партньорите на регуляр-
на база и по време на всички фази на кризите – преди, по време на и след. 
Всичко това отново е свързано със средата за сигурност, с рисковете и 
заплахите, които се генерират и се появяват за страните от НАТО и за 
които следва да се изграждат способности за отговор и нови взаимовръз-
ки с гражданските източници на сила съвместно с военните. 

В Концепцията се обръща специално внимание на отношенията 
с Европейския съюз, който е определен като „единствен по рода си и 
значим партньор на НАТО”. Алиансът признава важността на една по-
силна и по-способна европейска отбрана и в този смисъл „приветства 
влизането в сила на Лисабонския договор, който дава рамката за за-
силване на способностите на ЕС да се справи с общите предизвика-
телства”. „НАТО и ЕС могат да играят допълваща и взаимноподсил-
ваща се роля в подкрепа на международния мир и сигурност”, се по-
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сочва в документа. Конкретните стъпки са засилване на стратегичес-
кото партньорство с ЕС; практическо съдействие в кризисни опера-
ции – от координирано планиране до взаимна подкрепа на терен; 
разширяване на политическите консултации по всички въпроси от 
общ интерес; по-пълно сътрудничество в развитието на капацитета, 
за да се минимизира дублирането и да се максимизира ефективността 
на разходите. Изгражданите от ЕС способности за управление на кри-
зи от различен характер са основен обект на внимание в трета част на 
настоящия труд. 

Почти паралелно с прегледа на средата за сигурност от посоче-
ната група експерти през 2009 г. Стратегическото командване по транс-
формацията (Allied Command Transformation – ACT) на НАТО предста-
вя резултатите от своето изследване проект „Многостранни перспекти-
ви” (Multiple Futures), където хоризонтът за изследване и анализ на пре-
дизвикателствата и рисковете за средата за сигурност е разширен до 
2030 г. Оценките и заключенията в него, отнесени към рисковете и зап-
лахите, генерирани от средата, най-общо представят гледната точка на 
НАТО за разностранните индикации и предизвикателства, забелязващи 
се в съвременната среда за сигурност, които биха могли да се очакват и 
да се породят в предстоящите години и имащи значение за сигурността 
на Алианса като цяло и на всяка страна членка. Характеристиките на 
средата за сигурност в проекта са представени както поотделно, така и 
чрез взаимните им влияния и промените, налагани от тях в цялостния 
процес на стратегическо преосмисляне на средата и на нейния комплек-
сен характер. Като основни характеристики са посочени: 

• глобализацията и информационната революция; 
• наличието на асиметрични заплахи – тероризъм и възможнос-

тите за разпространението му, оръжия за масово унищожение (ОМУ) и 
продукти за тях; 

• нарастването на ролята на обвързаността и зависимостта между 
страните, основни играчи в международните отношения; 

• урбанизацията на обществата; 
• политическите промени в търсене на пътища за развитие; 
• зависимостта между сигурност и развитие; 
• технологичните характеристики и тенденции в средата за си-

гурност. 
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Разбира се, не можем да подходим с амбицията, че ще успеем да 
разкрием всяка една характеристика, която съвременната среда за си-
гурност притежава или която би могла да се генерира и прояви в близко 
бъдеще или поне в хоризонта на съответния документ или проект, на 
чиято основа ще направим своите изследвания и анализи. Но определе-
но с това изследване ще се опитаме да посочим основните характерис-
тики. Характеристики, които не само не будят съмнение за наличието 
си, но са станали причина за появата на редица документи, концепции, 
ръководства, директиви, насочени към изграждане на способности в 
рамките на НАТО за адекватен отговор на рисковете и заплахите, гене-
риращи се от средата за сигурност, в която живеем сега и която ни 
очаква в близко бъдеще. Това би ни помогнало да направим тази среда 
малко или повече по-предсказуема, което ще има значение не само за 
изграждането на необходимите конкретни способности за отговор на 
различните (визирани) рискове и заплахи, но и ще спомогне за развити-
ето на сътрудничеството и диалога на стратегическо ниво с партньорите 
и с всички международни „играчи”, имащи своите амбиции, сфери на 
влияние и полета на изява и прилагане на конкретни политики и иници-
ативи по отношение на международната сигурност. 

В Стратегията за национална сигурност на Република България 
като тенденции (характеристики) в съвременната среда за сигурност са 
посочени: 

• глобализацията – водеща тенденция, която ще продължи да 
влияе върху цялостното развитие на външната среда за сигурност; 

• изместването на центъра на икономически растеж от Запад на 
Изток; 

• засилващото се въздействие на недържавни структури, вклю-
чително икономически и религиозни; 

• процесите в сферата на енергетиката, миграцията, проблемите 
на бедността и развитието, промяната на климата.5 

В един от последните национални документи със стратегическа 
насоченост – Визия 2020: „България в НАТО и в европейската отбра-
на”, като основни характеристики на съвременната среда са посочени 
нейната динамичност, наличието на разнообразни предизвикателства и 
                                                           
5 Стратегия за национална сигурност на Република България, приета на 25 февруари 2011 г. 
с решение на Народното събрание. 
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промени, трудно предвидими, включително асиметрични, рискове и 
заплахи.6 

 
1.1. Основни характеристики на средата за сигурност 

 

Започвайки изследването на характеристиките на съвременната 
среда за сигурност с нейния комплексен характер, производен от глоба-
лизацията, не можем да ограничим изследването само до тази квалифи-
кация за средата, а следва да се опитаме да дадем по-ясна и дефрагмен-
тирана картина, в която да бъде включен възможно най-пълен набор от 
нейни характеристики. 

Анализът на всички посочени документи ни позволява логически 
да определим една от основните характеристики на съвременната среда 
за сигурност, а именно, че средата за сигурност в съвременното ѝ изме-
рение се характеризира основно с ускоряване процесите на глобализа-
ция в общ план. От една страна, това е свързано с ускоряване и усилване 
на тяхното пряко и нееднозначно влияние върху средата за сигурност, а 
от друга, е предпоставка за все по-тясна координация, взаимодействие и 
синхронизиране на действията както в самите международни играчи в 
лицето на политическите, политико-военните и военно-политическите 
съюзи, така и между всички субекти/играчи с определено влияние на 
международната сцена. 

Като военни специалисти и експерти следва да посочим, че гло-
бализацията има съществено значение и за определяне ролята и мястото 
на военния фактор в системата на международната, регионалната и на-
ционалната сигурност. Като страна, членка на два от най-големите и 
влиятелни съюза, НАТО и ЕС, не можем да избягаме, а дори трябва да 
се опитаме да представяме по разбираем начин факторите, влиянието и 
ролята, които двата съюза имат за формирането на глобалната среда за 
сигурност. Носещ елемент в този анализ разбираемо се явяват трансат-
лантическото сътрудничество между Северноатлантическия съюз и Ев-
ропейския съюз и нарасналата им ангажираност за укрепване на парт-
ньорството с други страни в интерес на стабилизирането и нормализи-
рането на обстановката в кризисни и рискови нестабилни райони. 

                                                           
6 Визия 2020: „България в НАТО и в европейскта отбрана”, одобрена от Съвета по 
сигурността към Министерския съвет на 1 септември 2014 г. 
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Глобализацията определя и задава част от следващите основни 
характеристики на средата за сигурност. Тя е фактор, който ще очертае 
не само продължението на процесите в съвременната среда, но и ще 
определи развитието на средата за сигурност, което, за съжаление, ще е 
насочено не към нейното дефрагментиране, а напротив, към заличаване 
на конкретните ѝ проявления и унифициране, което е забележимо и на-
лично при всеки процес на уеднаквяване, разпространяване на идеи, 
ценности, влияния и обобщаване и групиране около съвместни действия 
и активности в големи мащаби. С други думи, тази характеристика на 
средата за сигурност е факторът, който ще има ролята на катализатор за 
проявата на следващата ѝ характеристика – непредсказуемост и дина-
мичност на политическите, социалните, технологичните и военните 
процеси, развиващи се и протичащи в нея. 

Непредсказуемостта и динамичността са предпоставка за разви-
тие и активиране на много и разностранни действия и активни мероприя-
тия от различните субекти (играчи) в международен план, които имат дес-
труктивна насоченост или целят постигане на конкретни общностни, кла-
нови, групови, политически, идеологически, религиозни или сепаратист-
ки, национални, регионални, международни цели и желани състояния. 

Всичко това, проявено дори и в един регион, ще определи ха-
рактера на една възможна криза, а и конфликт, когато кризата не може 
да бъде овладяна и управлявана своевременно, което може да има зна-
чение и влияние върху редица страни и региони не само съседни по 
географски принцип на дадения регион, но и върху конкретни страни 
или съюзи, обвързани по различни начини и проявления с този аспект 
от средата за сигурност. Ситуацията в Косово, неразрешена все още в 
международен план, ситуациите в Крим, Източна Украйна и част от 
западноевропейските страни, като Шотландия и Испания, са поредно-
то доказателство в нашия анализ. Посоченото намира своето проявле-
ние и влияние както по политически, така и по икономически, финан-
сови, военни, идеологически, ресурсни или различни други интереси, 
които определяме като сфера на влияние на различните субекти от 
международната общност. 

Направеният дотук анализ на средата за сигурност ни позволява да 
разкрием друга нейна основна характеристика – комплексност на кризите 
и конфликтите, непредсказуемост и трудност при тяхното управление. 
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В много от случаите в съвременността икономическият неуспех 
на дадена държава, на държавно образувание (де факто държава/и) е 
свързан с политически проблеми, прерастващи в тежки и нерядко труд-
ни за управление конфликти, които не само разрушават инфраструкту-
рата, включително социалната, но и насърчават престъпността, възпре-
пятстват инвестициите и правят невъзможно осъществяването на нор-
мална икономическа дейност. Някои държави и региони, включително от 
евро-атлантическата зона или граничещи с нея, са въвлечени в цикъл от 
конфликти, несигурност и бедност. Една малка представа за подобна кри-
зисна и конфликтна ситуация в днешно време е Босна и Херцеговина, 
където икономическите проблеми и невъзможността за тяхното решаване 
водят до ескалиране на напрежението и развитие на конфронтация и раз-
слоение в обществото, до появата на криза, свързана със сигурността. 

Това дава възможност да посочим следващата характеристика на 
съвременната среда за сигурност, а именно силно нарасналите роля и 
значение на сигурността в обществото, което се явява предпоставка за 
стабилното му икономическо развитие и неговия просперитет, т.е. си-
гурността е предпоставка за развитие. Тя е и основен източник на ста-
билност в един непредсказуем свят – не само икономическа. Например 
страните, членки на НАТО и ЕС, формират уникална общност на цен-
ности, подчинени на принципите за индивидуалната свобода, демокра-
цията, човешките права и върховенството на закона. Алиансът твърдо 
отстоява целите и принципите на Устава на Обединените нации и Ва-
шингтонския договор (ВД), в които е утвърдена основната отговорност 
на Съвета за сигурност на ООН за поддържането на международния мир 
и сигурност. Европейският съюз развива своята обща политика за сигур-
ност и отбрана (ОПСО) изцяло на основата на договорите за своето съ-
ществуване, като те са производни също на международноправните рам-
ки и правила. И съвсем разбираемо всичко това е основано на едно от 
водещите блага за всяко общество, всяка организация, всеки съюз – гене-
рирането на сигурност. Сигурността като източник на стабилност е онази 
характеристика на средата, която не само следва да бъде търсена и изг-
раждана постоянно, но и която НАТО и ЕС разглеждат на най-високо 
ниво и с много висок приоритет, полагат усилия за нея и същевременно 
дават своя категоричен принос за изграждането на по-мирен, по-надеж-
ден и по-предсказуем свят. Това потвърждава необходимостта от още по-
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пълно разглеждане на всяка възможна характеристика на съвременната 
среда за сигурност в бъдеще, а и търсенето и откриването на нови. 

Анализът ни, отнесен към основните характеристики на съвремен-
ната среда за сигурност, определено би бил непълен и неточен, ако не бъде 
посочена следващата основна и много важна нейна характеристика, която 
не само има връзка и взаимозависимости с глобализацията, но е производ-
на и в същото време стояща в основата ѝ – развитието на технологиите и 
навлизането им в много голяма и дори определяща степен в редица важни 
области и проявления от живота на съвременното общество, включи-
телно и в начина на комуникация, бит и създаване на нов вид социум. В 
особено голяма степен това се отнася до развитието и навлизането в живо-
та на хората на информационните технологии (ИТ). Информационните 
технологии и глобализацията взаимно се развиват и допопълват. Но, както 
ще разкрием по-нататък в изследването, те са производни и на редица рис-
кове и заплахи, които се появяват в съвременните общества. 

Развитието на технологиите, напредъкът на науката, ИТ сектора 
и останалите иновативни области в съвременните общества разкриват 
следващата характерна черта на съвременната среда за сигурност, на 
чиято основа могат да се генерират рискове и заплахи – ресурсната за-
висимост на обществата като цяло, включително и борбата за ресурси в 
световен мащаб. 

С обвързването на технологиите с развитието на икономиката са 
необходими все повече като вид и по-големи като количество ресурси в 
различните производства. Действително атомната енергетика се развива 
в някои страни и региони за мирни цели, на картата се появяват нови и 
нови страни, изграждащи атомни централи и мощности, но все още в 
съвременното ни общество енергоресурси като нефт и газ запазват свое-
то огромно влияние върху икономиките и просперитета на обществата. 
Енергийната зависимост предизвиква сериозна загриженост в страните 
от НАТО и ЕС. Европейският съюз е най-големият световен вносител на 
нефт и газ – 50% от потреблението на енергия от страните, членки на 
Съюза, са от внос. В рамките на времевите хоризонти, визирани и от 
НАТО, и от ЕС в част от стратегическите им документи и анализи7, тези 

                                                           
7 Проект изследване „Многостранни перспективи” на Съюзното командване по транс-
формация на НАТО, 2009 г. и Стратегия за сигурност на ЕС „Сигурна Европа в един по-
добър свят”, 2003 г. 
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проценти ще се повишат до 70 през 2030 г. По-голямата част от вноса е 
от Персийския залив, Русия и Северна Африка, което съвсем разбирае-
мо дава своите препратки и към сигурността не само на конкретна стра-
на от посочените региони, но и на самите региони като цяло. 

Без да изключва всички тези характеристики на средата за сигур-
ност, НАТО в своята Стратегическа концепция посочва, че редица важ-
ни технологични характеристики и тенденции в нея, включително раз-
работването на лазерни оръжия, радиоелектронната война и технологи-
ите, възпрепятстващи достъпа до космическото пространство, е въз-
можно да доведат до съществени глобални последици, които ще повли-
яят върху военното планиране, подготовката и провеждането на опера-
циите на Алианса. 

Познавайки характеристиките на съвременната среда за сигур-
ност, можем да преминем към изследването и разкриването на основни-
те рискове и заплахи, които могат да бъдат генерирани от нея и да пов-
лияят върху напредъка на нашите общества – да не позволят да се раз-
виваме според нашите желания. 

 
1.2. Рискове и заплахи 
в съвременната среда за сигурност 

 

Имайки предвид последната разгледана основна характеристика 
на съвременната среда за сигурност, обвързаността на сигурността и 
стабилността с просперитета, изследването и анализът ни връщат към 
Стратегическата концепция на НАТО, където Алиансът, визирайки сре-
дата за сигурност, определя една от основните ѝ характеристики и ре-
дица рискове и заплахи, свързани и влияещи на тази основна характе-
ристика и които са пряко свързани и имат отношение към сигурността 
на Алианса. Конкретно са посочени следните рискове и заплахи: 

• в съвременността в евро-атлантическата зона съществуват ус-
ловия на мир и рискът от заплаха от конвенционално нападение на те-
риторията на страните от НАТО е нисък, при все това обаче конвенцио-
налната заплаха не може да бъде пренебрегната; 

• много региони и страни по света придобиват значителни съвре-
менни военни способности, което може да има труднопредвидими после-
дици за международната стабилност и евро-атлантическата сигурност; 
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• рискът от разпространението на балистични ракети, които пред-
ставляват реална и все по-нарастваща заплаха за евро-атлантическата 
зона; 

• разпространението на ядрени и други оръжия за масово уни-
щожение и начините за доставянето им; 

• тероризмът; 
• нестабилността и конфликтите извън границите на Алианса; 
• трансграничната организирана престъпност; 
• информационното общество и информационните технологии; 
• киберпрестъпленията; 
• опасността от конфликти, обусловени от ресурсна зависимост, 

недостиг на ресурси и климатични промени; 
• миграцията на големи групи от хора и натиск върху редица 

страни членки; 
• рисковете от развитието на технологиите. 
Динамичното развитие на средата за сигурност в съвременните 

условия и желанието и амбицията за повишаване на мястото, ролята и 
отговорностите на Европейския съюз в глобален мащаб водят до разви-
тие и промяна на част от възгледи на Съюза за нея. Така се стига до раз-
работването на Европейска стратегия за сигурност, приета на 12 декем-
ври 2003 г. В нея са дефинирани основните характеристики на средата, 
които са посочени в случая като предизвикателства: 

• глобализацията с нейните предимства и неблагоприятни пос-
ледици, съществуващите конфликти в различни краища на света; 

• бедността и болестите; 
• борбата за достъп до природни ресурси, включително до пи-

тейната вода; 
• силната зависимост от енергийните източници. 
В съответствие с тях в Стратегията са посочени и основните 

способности, които ЕС следва да изгради и да може да поддържа, за да 
е в състояние да отговори по адекватен начин на всички предизвика-
телства. Тези способности ще бъдат разгледани по-обстойно в част 
трета на изследването. 

Европейската стратегия за сигурност отразява еволюцията във 
възгледите за глобалната роля на Съюза в променящия се съвременен 
свят. В документа се декларира за първи път, че ЕС не изключва из-
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ползването на военна сила като инструмент за отстояване на своите 
интереси. 

В Стратегическата концепция на НАТО е посочен по-голям брой 
рискове и заплахи, които биха могли да бъдат генерирани от съвремен-
ната среда. Това е напълно разбираемо, тъй като голяма част от страни-
те, членки на ЕС, са членки и на НАТО, което спомага за разработване-
то на по-пълен и цялостен стратегически документ от Алианса. Освен 
това между създаването на двата документа съществуват близо седем 
години разлика. 

В исторически план по време на Студената война подготовката 
за колективна отбрана в рамките на НАТО се свързва със заплахата от 
широкомащабно нападение срещу един или повече съюзници в Европа 
от страна на СССР и страните от Варшавския договор. След края на 
Студената война тази заплаха вече не съществува. Въпреки това Страте-
гическата концепция на НАТО от 1999 г., а след това и Концепцията от 
2010 г. потвърждават разбирането на Алианса, че има и се разглежда 
възможността такава заплаха да възникне в една по-дългосрочна перс-
пектива, макар че вероятността е твърде малка. Признава се също въз-
можността регионални кризи по периферията на НАТО да ескалират 
бързо и да доведат до въоръжени конфликти, които да засегнат сигур-
ността на Алианса, като се разпространят в съседни страни, включител-
но страни, членки на НАТО. Този анализ обуславя запазването на ко-
лективната отбрана като една от фундаменталните задачи на НАТО в 
областта на сигурността.  

Стратегическата концепция от 2010 г. потвърждава, че фундамен-
талната и дългосрочна цел на НАТО е да осигурява свободата и сигур-
ността на всичките си страни членки с политически и военни средства.8 
Тя утвърждава стойностите на демокрацията, правата на човека и вър-
ховенството на закона и изразява задължението на съюзниците не само 
за осигуряване на отбраната на страните членки, но и за запазване на 
мира и стабилността в цялата евро-атлантическа зона. 

Концепцията определя основните задачи на Алианса по отноше-
ние на сигурността в контекста на: 

                                                           
8 Стратегическа концепция за отбраната и сигурността на страните, членки на Органи-
зацията на Северноатлантическия договор, приета от държавните и правителствените 
ръководители в Лисабон, 2010 г. 
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• Колективната отбрана. Тя е в основата на НАТО от началото на 
неговото основаване. Сраните членки винаги ще се подпомагат при на-
падение съгласно член 5 от Вашингтонския договор – този ангажимент 
остава твърд и обвързващ. НАТО ще възпира и ще се отбранява срещу 
всяка заплаха от агресия и срещу възникващи предизвикателства към 
сигурността, когато те застрашават сигурността на отделни съюзници 
или на Алианса като цяло. 

• Управлението на кризи. НАТО разполага с уникален и надеж-
ден набор от политически и военни способности за управление на целия 
спектър от кризи – преди, по време на и след конфликт. Алиансът ак-
тивно ще използва подходящата комбинация от политическия и военния 
инструментариум, за да подпомага управлението на развиващи се кризи, 
които потенциално могат да засегнат неговата сигурност, преди те да 
ескалират в конфликти; да прекратява текущи конфликти, когато те за-
сягат сигурността на Алианса; да подпомага консолидирането на ста-
билността в постконфликтни ситуации, когато това допринася за евро-
атлантическата сигурност. 

• Кооперативна сигурност. Алиансът се влияе от и може да влияе 
върху събития в областта на сигурността отвъд границите си. НАТО 
активно ще се ангажира за повишаване на международната сигурност 
чрез изграждане на партньорства с различни страни и други междуна-
родни организации; активен принос към контрола на въоръженията, 
неразпространението и разоръжаването, както и като продължи да дър-
жи вратите отворени за членство за всички европейски демокрации, 
които отговарят на стандартите на НАТО. 

Не на последно място в контекста на колективната отбрана се 
посочва и ангажираността на НАТО за отбрана на населението и тери-
ториите на страните членки от нападения с балистични ракети. Това е 
изведено като основен елемент от колективната отбрана, допринасящ за 
неделимата сигурност на Алианса. 
Ядрени и други оръжия за масово унищожение. 

Те са заплаха за глобалната и международната сигурност и за 
възможностите за развитие и просперитет, което може да доведе до не-
измерими последици. През визирания времеви хоризонт, десетилетието 
до 2020 г., в което вече навлязохме, разпространението на тези оръжия 
ще се засили основно в някои от най-нестабилните региони в света. 
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Тероризъм. 
Заема едно от основните места в категоризацията на рисковете и 

заплахите, които съвременната среда за сигурност може да генерира. 
Тероризмът представлява директна заплаха за сигурността на граждани-
те на страните от НАТО и в по-широк аспект – за международната ста-
билност и просперитет. Екстремистките групировки продължават да се 
насочват към и във области от стратегическо значение за Алианса, а 
съвременните технологии увеличават заплахата и потенциалното въз-
действие на терористичните атаки особено ако терористите придобият 
ядрени, химически, биологически или радиоактивни способности. От 
друга страна, терористичните организации децентрализират структури-
те си, разнообразяват начините си на действие и умело се инфилтрират 
в различни структури, правителствени и неправителствени организации 
в демократичното общество, което затруднява тяхното неутрализиране. 
Възможностите за използване на радиоактивни материали, токсични 
вещества и биологични агенти, както и за достъп до информационни 
бази от данни и технологии от страна на терористите се увеличават. 
Нестабилност или конфликти извън границите на НАТО. 

Те могат пряко да застрашат неговата сигурност, включително 
чрез насърчаване на екстремистки, терористични и транснационални 
незаконни дейности, като трафик на оръжия, наркотици и хора. Трансг-
раничната организирана престъпност е една от главните заплахи за си-
гурността на гражданите в страните ни и за демократичните основи на 
обществото като цяло. Тя включва дейности, свързани с икономически 
престъпления, производство и трафик на наркотици, трафик и експлоа-
тация на хора, контрабанда, производство и разпространяване на неис-
тински парични знаци и документи, киберпрестъпления, пране на пари 
и други. Организираната престъпност създава предпоставки и се въз-
ползва от корупцията. Много силен и деструктивен ефект в рамката на 
организираната престъпност имат стопанските престъпления, свързани 
с т.нар. „сива икономика”, все по-усложняващите се начини на изпиране 
на пари, които ощетяват бюджетите на държавите и се отразяват небла-
гоприятно върху благосъстоянието и интересите на гражданите. Тези 
форми на престъпност водят до нарушаване на принципите за свободна-
та конкуренция, ограничаване правата на потребителите и стопанската 
инициатива и влошаване на инвестиционния климат. 
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Информационно общество и информационни технологии. 
Обвързвайки изследването с част от характеристиките на съвре-

менната среда за сигурност и с анализите за възможните рискове и зап-
лахи, които тези характеристики биха могли да генерират, стигаме до 
извода, че развитието на информационното общество, информационните 
технологии като цяло и сигурността са в неразделна връзка. Това е така, 
понеже като среда за развитие, проявление и взаимодействия, контакти, 
споделяне и общуване ИТ пространството (глобалната мрежа „интернет”) 
в съвременността ни стана и среда, в която се породиха нов вид престъп-
ления – от посегателства срещу личността в най-различните ѝ проявле-
ния, срещу личните данни и интелектуалния труд, кражба на данни от 
различен характер, свързани не само с личността на даден човек, но и с 
паричните потоци между финансовите институции, а и с личните авоари 
на хората и редица други, до престъпления, отнасящи се до сигурността 
на държавите – нерегламентиран достъп до информация, кражба на сек-
ретна информация, икономически шпионаж в мрежата, използване на 
специални разузнавателни средства по нерегламентиран от съответните 
държавни и/или съюзни законодателства начин, разпространяване на ви-
руси и други нанасящи вреда както на персоналните компютри, така и на 
различните компютърни конфигурации софтуерни продукти. Не на пос-
ледно място тук идват и кибератаките, които не са свързани само с разп-
ространяването на вреден софтуер, но и пряко затрудняват и нарушават 
работата на компютърните конфигурации, изградени и обслужващи както 
държавни структури и организации, така и бизнес организации, корпора-
ции и групировки. Развитието на технологиите, навлизането на тяхна 
основа на човечеството в информационната епоха и изграждането на ин-
формационното общество станаха и причина, и място за развитието и 
извършването на нов вид престъпления – киберпрестъпленията. 
Киберпрестъпления. 

Породили се и развили се изцяло в средата на съвременното ин-
формационно общество, те са не само елементи на трансграничната ор-
ганизирана престъпност, но във вида кибератаки стават по-чести, по-
организирани и по-скъпоструващи от гледна точка на загубите, които 
нанасят на държавните администрации, бизнеса, икономиките и потен-
циално на преносните и снабдителните мрежи и друга критична инф-
раструктура. Направените изследвания ни позволяват да посочим, че 
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киберпрестъпленията могат да стигнат до праг, чието преминаване ще 
представлява заплаха за просперитета, сигурността и стабилността не 
само на ниво държава и евро-атлантическата общност или ЕС, но и на 
цялата международна общност в различните проявления на взаимовръз-
ките и контактите в нея. Всяка една от чуждите военни и граждански 
разузнавателни служби, организираните престъпни, терористични и/или 
екстремистки групировки може да бъде източник на такива атаки. 

Следва да посочим, че киберпрестъпността по своята същност е 
глобална и анонимна заплаха за информационните системи. Деструк-
тивните въздействия върху информационните системи и мрежи могат да 
доведат до криза чрез затрудняване и/или блокиране нормалното функ-
циониране на важни за икономиката, финансовата система и държавно-
то управление системи или отделни компоненти.  

Все повече държави и конфедерации от държави разчитат на 
жизненоважните комуникационни, преносни и транзитни маршрути, от 
които зависят международната търговия, енергийната сигурност и 
просперитетът. Необходими са по-големи усилия от страна на междуна-
родната общност по отношение на сигурността в тази сфера, за да се 
гарантира устойчивостта срещу атака или прекъсване. Както посочихме, 
голяма част от страните от НАТО и ЕС ще зависят в по-голяма степен 
от външни доставчици на енергия, а в някои случаи и от снабдяване с 
енергия и разпространителни мрежи от външен източник, за да задово-
лят енергийните си потребности. С нарастване на дела от световното 
потребление, за което са необходими трансгранични енергийни мрежи, 
енергийните доставки са изложени на все по-голям риск от прекъсване. 
Енергийната сигурност, сигурността на ресурсите като цяло, тяхното 
осигуряване, включително и при подпомагане на някои страни, които 
изпитват трудности при набавянето им, са голямо предизвикателство и 
изискват адекватни мерки още днес, за да не се допусне някои пробле-
ми, посочени по-горе в изследването, да прераснат в междудържавни 
и/или международни кризи и конфликти. 
Ресурсна зависимост, недостиг на ресурси и климатични промени. 

Зависимостта и недостигът на ресурси в съвременните общества 
имат едно важно проявление, което е пряко свързано и влияе не само 
върху икономиките и просперитета, но и върху оцеляването на хората. 
Това е надпреварата за вода. Глобалното затопляне и промяната в кли-
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мата в световен мащаб, предвиждани от редица специалисти по клима-
тология, хидрология, атмосферология, география и други, вече имат 
своето проявление в редица зони и ареали на Земята, като една от най-
засегнатите и със забелязващи се промени в нея е Антарктида. Борбата 
за вода ще стане още по-ожесточена през следващите десетилетия. Не-
достигът ѝ в дадени региони, застрашени от засушаване и повишаване 
на температурите, а в други повишаването на нейното наличие основно 
като ниво на Световния океан, в резултат на което ще изчезнат редица 
части от сушата, като острови, полуострови, на места и цели градове и 
други населени места, ще предизвикат допълнителни сътресения и миг-
рационни движения в различни региони. 

Върховният представител за околната среда към ООН, който е и 
изпълнителен директор на Програмата за околната среда на Организаци-
ята (UNEP), Ахим Стайнър в свое изказване предупреждава, че „клима-
тичните промени се превърнаха в сериозен проблем на сигурността, кой-
то може да доведе до възпламеняване на света”. „От повишаващите се 
нива на Индийския океан до увеличаването на пустинята в африканската 
област Сахел глобалното затопляне ще причини нови войни по света”, 
продължава в своите предвижданията А. Стайнър. „Поради промяната в 
климата хората са принудени да навлизат в чужди територии и това води 
до конфликти” – казва той. „Обществата не са подготвени за степента и 
скоростта, с които трябва да решат какво да правят със своите членове.” 

Светът вече преживява първата си война, причинена отчасти от 
климатичните промени в околната среда. Драматичните изменения в нея 
в областта Дарфур в Судан са причината за ожесточен конфликт, довел 
до изселването на повече от 2,5 мил. души и до смъртта най-малко на 
200 000 души. Според изследване, проведено от ООН, двете най-обшир-
ни области в света, където може да възникне бъдещ конфликт, подобен 
на този в Дарфур, са Сахелският регион и Източна Азия. „В следващите 
35 години повечето от глетчерите в Хималаите ще изчезнат. Говорим за 
500 милиона директно засегнати души и други 250 милиона, които ще 
пострадат непряко”, посочва в това изследване А. Стайнър. 

Повишаващото се морско равнище при крайбрежието на Бангла-
деш превръща страната в друга възможна конфликтна зона. Стайнър 
припомня, че Индия вече е започнала да строи стена, която да не позво-
лява на бангладешците да преминават границите на територията ѝ. 
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„Предвижданото половинметрово покачване на морето означава, че 34 
милиона души ще сменят местожителството си. И къде ще отидат? Ще 
прекрачат границите.” 

В своите анализи експертите от Програмата за околната среда на 
ООН правят извода, че вероятно Африка ще пострада най-много от 
промените в климата. Според прогнозите им е възможно повишаващото 
се морско равнище да унищожи до 30% от крайбрежната ивица в след-
ващите около 50 години, а до 2085 г. може би ще бъдат унищожени 
между 25 и 40% от естествените африкански местообитания, ако се за-
пазят темповете на промени в температурата, климата и околната среда.  

Всъщност всичко това не само като анализи и прогнози същест-
вува в съвременността ни. В Гана например са все по-чести конфликти-
те и стълкновенията между земеделците и фуланските скотовъдци. В 
Кения, в един от нейните райони, са изселени вече над 40 000 души 
вследствие на битките на различните племена за достъп до земя. 
Миграция на големи групи от хора, бежански вълни 
и миграционен натиск върху някои страни и съюзи. 

Промяната в климата, все по-голямата ресурсна зависимост и 
недостигът на ресурси ще бъдат причина за допълнителни рискове и 
заплахи, които средата за сигурност ще генерира в близко бъдеще. 
Част от тях вече се зараждат и наблюдават в наши дни – миграцията на 
големи групи от хора, бежанските вълни и миграционният натиск над 
някои страни и съюзи.  

Подобни предизвикателства, които могат да доведат до рискови 
ситуации и заплахи за сигурността на даден район, дадена обширна 
територия, определени държави, а и в по-широк международен аспект, 
ни разкриват следващата характеристика на средата на сигурност – 
предстоящи промени в начина и местата на живот на големи групи от 
хора, на цели народи и етноси. 

Следва да посочим, че не само промените в климата на Земята 
могат да генерират подобни рискови ситуации в сферата на сигурността 
ни като държава и като член на НАТО или Европейския съюз. Сериозен 
проблем за международната сигурност, свързан и пораждащ подобни 
заплахи, са и страните със слаба държавност, които не са способни да 
гарантират сигурността, правата и свободите на своите граждани, да 
управляват обществените отношения и да изпълняват международните 
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си задължения. Нестабилната икономическа и политическа обстановка в 
тях, ниският стандарт на живот в редица държави и региони от т.нар. 
„трети свят” генерират също миграционен натиск върху страните от 
Европейския съюз. 

Следователно подобна среда за сигурност с промяната на нейни 
основни характеристики, с многостранното и комплексно проявление на 
множество рискове и заплахи, породени от различните причини и връз-
ки в самата среда, с борбата за ресурси, тяхното доставяне, потребление 
и използване, обвързано с развитието на технологиите и просперитета 
на обществата като цяло, посочва за пореден път взаимовръзките и вза-
имозависимостите на основните характеристики на съвременната среда. 
Дори само въз основа на посочените ограничения и предизвикателства в 
областта на околната среда и ресурсите, включително рисковете за 
здравето, производни от това, климатичните промени, недостига на вода 
и нарастването на енергийните потребности, с които определено не мо-
жем да обхванем всички промени в средата за сигурност и всички по-
тенциални рискове и заплахи за сигурността ни, можем да посочим, че 
те не само ще формират допълнителни изменения в бъдещата среда за 
сигурност в области, засягащи НАТО и ЕС, но и съществено ще повлия-
ят върху необходимостта от изграждане на адекватни способности за 
посрещане на предизвикателствата от тях, да се подобрят процесите за 
вземане на решение, провеждане на операция в отговор на криза и уп-
равление на конкретна криза, както и върху планирането и провеждане-
то на операциите на Алианса и Европейския съюз. 

Съвсем разбираемо визираните основни характеристики на сре-
дата за сигурност в световен мащаб, предизвикателствата, рисковете и 
заплахите, които могат да се генерират от нея, не са обект на изследване 
и на опити за определянето им и посочване на пътищата за справяне с 
тях единствено в страните, членки на НАТО и Европейския съюз. В 
свое изследване на средата за сигурност експерти и специалисти от рус-
кото министерство на отбраната с хоризонт до 2030 г. посочват, че ни-
вото на съществуващите и потенциалните военни заплахи за Русия 
(Руската федерация) до тази година може съществено да се повиши. 
Началникът на Генералния щаб на Руската федерация генерал-полков-
ник Валерий Герасимов на научнопрактическата конференция, органи-
зирана от комитетите на Държавната дума и Съвета на Федерацията с 
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помощта на Фонда за съдействие на научните изследвания по пробле-
мите на безопасността „Наука – XXI”, отбелязва, че нивото на военната 
опасност за Федерацията ще се определя от борбата на водещите страни 
за горивно-енергийните ресурси, пазарите за реализиране на стоки и 
жизненото пространство. „За осигуряването на достъп до тези ресурси 
ще бъде задействан активно и военният потенциал на страната”, смята 
генералът. Според него едно от най-важните условия за съществуването 
на страната е наличието в нея на съвременни въоръжени сили. „В хода 
на разрешаването на международните конфликти основният акцент ще 
се поставя на невоенните мерки (политически, икономически), но те 
трябва да бъдат обвързани с мерки със силов характер” – пояснява той.  

По думите на генерал Герасимов до 2020 г. следва да се очаква 
разширяване на спектъра на предизвикателствата и заплахите, които 
средата може да генерира. Нарастването на конфликтния потенциал ще 
бъде обусловено от борбата, която ще водят водещите страни за енер-
гийните и трудовите ресурси и икономическите пазари. Освен това в 
перспектива, явно визирайки времевия хоризонт, който е поставен в 
самото изследване за възможните промени в средата за сигурност, гене-
рал Герасимов изразява мнението, че центърът на военните действия ще 
се премести във въздушно-космическата и информационната сфера. Във 
военните конфликти на бъдещето решаващи фактори ще станат опера-
тивността на управлението и използването на високите технологии. 
„Специално място ще заемат информационните акции” – казва той. 

Всичко, посочено дотук, ни позволява да направим извода, че 
действията, основаващи се на политически, националистични, сепаратис-
тки причини и мотиви, и такива, насочени към самоопределяне на дадена 
страна/регион/група от хора всъщност са обвързани с икономически под-
буди, с борбата за ресурси и влияние чрез тях върху останалите междуна-
родни субекти и международния пазар като цяло. Та нима референдумът в 
Каталуния, който централната власт в Испания определи като незаконен 
(засега), или напълно законният референдум за независимост на Шотлан-
дия (Обединеното кралство) нямат и чисто икономически подбуди и же-
лания. Нима случващото се в Крим и Източна Украйна може да бъде от-
несено само като реакция или реплика на случилото се по-рано в Косово, 
а не крие в себе си и обвързаност между различните характеристики на 
съвременната среда за сигурност – глобализация и комплексност между 
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политически, регионални, сепаратистки, идеологически и дори ценностни 
характеристики и проявления, и от друга страна, чисто икономически 
проявления и решения на основата на борба за ресурси. 
Рискове от развитие на технологиите. 

Анализът на всички изследвания дотук ни позволява да направим 
няколко основни обобщения. 

Първо. Съвременната среда за сигурност освен с глобализация се 
характеризира и с много по-широк и комплексен характер, при което 
нестабилността или конфликтите, включително извън границите на 
НАТО и ЕС, могат пряко да застрашат сигурността на страните, члену-
ващи в тях, не само чрез поощряване на екстремистки, терористични и 
транснационални незаконни дейности, като трафика на ОМУ или раз-
лични техни компоненти, оръжия, наркотици и хора, но и чрез миграци-
онните потоци, трансграничната престъпност и свързаните с нея запла-
хи за икономиката и финансовата стабилност на страните, нарушаване-
то и прекъсването на важни комуникации и трасета, кибератаките и раз-
личните киберпрестъпления в мрежите и конфигурациите, дефрагмен-
тацията на някои държави, затрудненото ползване на ресурси, проблеми-
те с енергийните доставки и тяхната сигурност. Това ни дава разбирането 
за необходимостта от изграждане и поддържане на редица способности, 
чрез които двата съюза да са в състояние да дадат най-адекватния и нав-
ременен отговор на всяка заплаха и на всеки риск. 

На въпроса защо все пак се налага да изграждаме някакви спо-
собности за справяне с рискове и заплахи в съвременността ни, изглеж-
дащ може би в известна степен като въпрос на лаик в сферата на сигур-
ността и отбраната, бихме могли да отговорим с достатъчна доза обос-
нованост на основата на направените изследвания и анализи, че въпреки 
приетото схващане в съвременния свят, че след края на Студената война 
и ядреното противопоставяне, предопределено от нея, живеем в среда за 
сигурност, която предлага по-добри перспективи, че в глобален аспект 
заплахата от ядрено унищожение на света е сведена почти до абсолют-
ния минимум, същата тази среда за сигурност крие по-големи, по-
разнородни, по-неясни и много по-комплексни заплахи от преди. Част 
от отговора е и в това, че бъдещето в известна степен ще зависи от на-
шите действия. Трябва едновременно да мислим глобално и да действа-
ме локално. За защита на сигурността на населението и страните ни като 
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цяло, за утвърждаване на своите ценности, за справяне с промените в 
средата за сигурност и гарантиране на възможността да се даде адеква-
тен отговор на всеки риск и всяка заплаха, които могат да бъдат генери-
рани от нея, следва и НАТО, и ЕС да развиват своя набор от инструмен-
ти – граждански и военен, своите способности, необходими за възпира-
не, отбрана и отговор на всяка заплаха за безопасността и сигурността 
на населението и нашите страни. 

Второ. За разлика от масовата, видна за всички заплаха по време 
на Студената война нито едни от съвременните рискове и нито една от 
съвременните заплахи не са само военни, нито могат да бъдат отстране-
ни или преодолени само с военни средства. Всеки риск, всяка заплаха 
изискват комплексно използване на различни инструменти. Разпростра-
нението на оръжия за масово унищожение може да се овладее чрез кон-
трол на износа и оказване на политически, икономически и друг натиск, 
като освен това се отстранят съществените политически причини. За 
предотвратяването на тероризма може да е необходим набор от разузна-
вателни, полицейски, съдебни, военни и други средства. В страни с лип-
сваща държавност може да се наложи използването на военни средства 
за възстановяване на реда и на хуманитарни средства за преодоляване 
на непосредствените последици от кризата. Регионалните конфликти 
изискват политически решения, но в последващата конфликта фаза мо-
же да се наложи използването на военни средства и ефективна полиция. 
Икономическите инструменти се използват за възстановяване, а граж-
данското управление на кризите способства за връщане на гражданско-
то управление. Следва наистина да сме добре подготвени да реагираме в 
ситуации с толкова различни аспекти.  

В свят на глобални заплахи, глобални пазари и глобални средст-
ва за информация сигурността и благоденствието в нашите страни, об-
вързани и ангажирани с колективна система за сигурност като страни, 
членки на НАТО преди всичко, а и страни, членки на ЕС, които разви-
ват съвместно обща политика за сигурност и отбрана, все повече зави-
сят от установяването на ефикасна многостранна система. Създаването 
на по-силна международна общност, добре функциониращи междуна-
родни институции и основан на правила международен ред е една от 
основните цели и на НАТО, и на ЕС. Следва да споделим ясно и катего-
рично и виждането, че за да сме в състояние да дадем необходимия на 
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обществата ни адекватен отговор на всяка криза, на всяка рискова ситу-
ация и заплаха за сигурността и благоденствието ни, неотменна основа 
на тази по-силна, по-сигурна, по-функционална и по-ефикасна многост-
ранна система за справяне с рисковете и заплахите е възможно най-
правилната комбинация от граждански и военни способности на съюзи-
те като цяло, а и националният принос на всяка страна членка. Способ-
ности, които не само ще допълнят общите способности (граждански и 
военни) за управление на възможните кризи и предотвратяване и/или 
потушаване на конфликтите, но ще позволят наистина да сме в състоя-
ние да защитим нашето общество, нашите ценности, а и да се развиваме 
като свободни, демократични държави, които ще имат своя военен инс-
трументариум, който, ако се налага, може да се справи успешно с целия 
набор от конвенционални и нововъзникващи неконвенционални, аси-
метрични и хибридни предизвикателства за сигурността и ще осигурява 
съответните видими гаранции и подкрепа за всички съюзници. 

Трето. Несъмнено един от централните елементи на междуна-
родната многостранна система в сферата на сигурността от страна и на 
НАТО, и на ЕС са трансатлантическите отношения. Те не са само от 
двустранен интерес, а в полза на международната общност като цяло. 
НАТО е до голяма степен израз на тези отношения, влиянието и ефи-
касността на Съвета на Европа, от друга страна, са от особено значение 
за страните от Европейския съюз. Разбира се, и други регионални орга-
низации, като Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 
(ОССЕ), Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), Мер-
косур и Африканския съюз, имат важен принос за един по-уреден и по-
сигурен свят. Или, както посочихме, нашата сигурност и благоденствие-
то ни все повече зависят от установяването на ефикасна многостранна 
система и ние като военни специалисти следва да дадем своя принос за 
създаването ѝ с изграждането и поддържането на съответните военни 
способности, които ще са в първия ешелон при посрещане на предизви-
кателствата и заплахите за сигурността ни. 

От друга страна, като държава, която следва по възможно най-
пълния и цялостен начин да даде своя принос за изграждането и под-
държането на способностите от НАТО и ЕС за справяне с предизвика-
телствата на средата за сигурност, държава, която да е не само потреби-
тел на сигурност, но и да я генерира, трябва да поставим развитието на 
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военната ни система и усилията ни при изграждането и придобиването 
на нови, съвременни способности от националните ни въоръжени сили 
на основата на система от показатели за ефективност при тяхното изг-
раждане, която да позволи балансираност между ресурси и резултати в 
широката ни и многоспектърна армейска система. 

Четвърто. Следва да посочим, че като специалисти в сферата на 
сигурността не трябва да бягаме и от отговора на въпросите дали поня-
кога не използваме двоен стандарт при определяне на влиянията и про-
явленията на съвременната среда за сигурност както в рамките на евро-
атлантическата зона, така и извън нея – в прилежащия ѝ периметър, а и 
в по-далечни райони и региони. Дали можем да дадем еднозначен отго-
вор защо, когато става дума за желанието на една провинция (област), 
каквито са Венето в Италия9, Каталуния в Испания, на една държава в 
конфедерация от държави, каквато е Шотландия в Обединеното кралст-
во, да се самоопределя и отделя в независима и самостоятелна държава, 
заемаме позицията, че това е вътрешнодържавен въпрос, а когато става 
дума за ситуациите в Крим10 и Източна Украйна11, където също се про-
ведоха референдуми, които да изразят желанието на населението в тях 
дали да бъдат самостоятелни държави, или да се присъединят към друга 
конфедерация (Крим като област към Руската федерация), тогава това 
вече не е вътрешнодържавен въпрос, а европейски и световен. 
 
 

                                                           
9 В рамките на една седмица, между 16 и 21 март 2014 г., в тази област на Иаталия се про-
веде нямащо юридическа сила електронно гласуване по интернет (електронен референ-
дум) за отделянето на областта от Италия в самостоятелна държава. Организаторите на 
вота потвърдиха, че привържениците на независимостта от Рим са спечелили с 89 на сто 
от вота срещу 10 процента за желаещите да останат свързани с италианската държава. 
10 На 16 март 2014 г. при избирателна активност над 85 на сто от населението на автоном-
ната област Крим се проведе референдум, който да определи дали областта да се присъе-
дини към Русия, или да остане в рамките на Украйна с разширена автономия. Около 95% 
от участниците в референдума са за присъединяване към Русия. ЕС и САЩ не приеха 
референдума за законен. 
11 На 12 май 2014 г. в Донецка и Луганска област в Източна Украйна (Югоизточна) се 
проведоха референдуми за независимост от централната власт в Киев. В Донецка област 
при избирателна активност над 70% около 90% от гласувалите се обявиха за самостоятел-
на република. В Луганска област при избирателна активност около 78% за оставане на 
областта в пределите на Украйна глауваха около 5%, а за независимост от Киев – над 
90%. Данните за невалидните бюлетини не могат да бъдат дадени с конкретни проценти. 
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Кризите като обществено явление пряко или косвено са свързани 
с необходимост от защита на стабилността и сигурността на държавата, 
както и на федерацията от държави в един съюз. Те могат да бъдат пре-
дизвиквани от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и 
опасни замърсявания, епидемии, етнорелигиозни противоречия, граж-
данско неподчинение с масови прояви на насилие, засилена дейност на 
местни и транснационални престъпни структури, терористични органи-
зации, агресивни военни действия на друга страна, масови бежански 
потоци и др. По своя обхват се делят на локални, областни, национални, 
регионални и международни. 

Милиони хора са страдали и все още страдат от последиците, 
предизвикани от войни, въоръжени конфликти, природни и други бедс-
твия. Днес много страни в света са изправени пред риска от потенциал-
ни или реални въоръжени конфликти на тяхна територия в резултат на 
конвенционални и неконвенционални заплахи.  

В резултат на глобализацията заплахите и рисковете, пред които 
е изправено съвременното общество, са по-сложни и предизвикателни 
от всякога досега. Вследствие на това през последните години намаля-
ването на риска от възникване на кризи от всякакъв характер се превър-
на в световен приоритет. 
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В контекста на посоченото следва да отбележим, че в междуна-
роден аспект не съществува готов модел за недопускане и управление 
на кризисни ситуации. Организациите за сигурност се опитват на първо 
място да намалят напрежението, за да не допуснат прерастването на 
сериозни международни спорове в кризи. Ако кризата все пак възникне, 
те се стремят да предотвратят ескалирането ѝ в конфликт. В случаите, 
когато кризата прерасне в конфликт с различен характер и мащаб, меж-
дународните организации полагат усилия да ограничат насилието и раз-
рушенията, да блокират обхвата на конфликта и да предизвикат или 
наложат решаването му. 

В исторически план заплахи за мира и сигурността съществуват 
постоянно, като само еволюират и променят своите форми, така че 
стремежът за установяване и поддържане на мирен и сигурен свят не е 
от вчера. Преминавайки през различни етапи, народите стигат до идеята 
за обединяване на усилията си в тази насока. В течение на годините са 
създадени редица международни организации, съюзи и институции, 
чиято цел е поддържане на международния ред и сигурност. На тази 
основа през 1949 г. се създава и НАТО. 

Теоретичните постановки, свързани с дейностите за управление на 
кризи, Алиансът развива основно в годините след падането на Берлинс-
ката стена. На проведените срещи на върха в Рим (1991 г.), Брюксел 
(1994 г.) и Мадрид (1997 г.) НАТО адаптира своите политики и стратегии 
за справяне с новите рискове и заплахи и насочва усилията си за решава-
не на редица кризисни проблеми в световен мащаб. Срещата на върха на 
НАТО във Вашингтон през 1999 г. очертава Стратегическата концепция 
на Алианса от същата година, в която се идентифицират пет основни за-
дачи, сред които с особена важност е управлението на кризи: 

• сигурност; 
• консултации; 
• управление на кризи; 
• възпиране и отбрана; 
• партньорство.  
В Концепцията особено внимание се отделя на управлението на 

кризи и се декларира волята и решимостта на НАТО да ангажира актив-
но своите усилия в тази насока в по-широк международен план, вклю-
чително участие в операции в отговор на кризи. 
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След срещата в Лисабон през 2010 г., на която е приета новата 
Стратегическа концепция НАТО, основните задачи на Алианса са огра-
ничени до три:  

• колективна отбрана; 
• управление на кризи; 
• кооперативна сигурност. 
Отново се акцентира върху изграждането и развитието на възмож-

ности за управление на кризи, фокусирайки се върху такива, които могат 
да повлияят върху сигурността и интересите на страните, членки на НАТО. 

За целите на изследването е необходимо да посочим какво включ-
ва понятието „криза” в категорийната рамка, която се ползва от НАТО. 
В свободната интернет енциклопедия „Уикипедия” кризата е дефинира-
на като „явление или съвкупност от явления в личен или обществен 
план, нестабилно или опасно състояние, засягащо личност, група, общ-
ност или цялото общество”12. Някои експерти доразвиват това опреде-
ление, като добавят и „заплаха за приоритетни ценности, интереси или 
цели”. В този смисъл кризата се разглежда като процес, който е или се 
очаква да доведе до нестабилна и опасна ситуация, която дълбоко засяга 
дадено лице, група, общност или цялото общество. Крайният резултат 
от кризата е нарушен баланс в системата на международната сигурност, 
изискващ намиране на ново равновесно състояние. 

Въпреки че това определение не е общоприето в НАТО, то в дос-
татъчна степен е изчерпателно, обхващайки всички видове кризи, които 
НАТО може да управлява или да подпомогне управлението им. Самото 
управление на кризи може да се дефинира като „процес на предотвратя-
ване на възникването на потенциална криза, контрол над вече възникна-
ла такава, оформяне на бъдещите насоки за нейното развитие и по този 
начин достигане до приемливо решение” 13. В съществувалия за извест-
но време в страната ни Закон за управление на кризи тази дейност, уп-
равлението на криза, е дефинирана като „комплекс от дейности на ком-
петентните органи, насочени към предотвратяване възникването и раз-
витието на кризи и тяхното овладяване” 14. 

                                                           
12 http://bg.wikipedia.org/wiki/Криза [прегледан на 15.05.2014]. 
13 Управление при кризи и конфликти. София: СОФТТРЕЙД, 2005. 
14

 Закон за управление при кризи. – В: Държавен вестник, бр. 19 от 2005 г. (отменен 
през май 2009 г.). 
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Кризите по своя генезис се делят на военно-политически; вът-
решнополитически; предизвикани от природни бедствия или аварии и 
предизвикани от дейността на човека. 

Съвсем разбираемо като политико-военен съюз Алиансът, чиято 
основна отговорност е осигуряване на сигурност, свобода, териториална 
цялост и стабилност на населението и страните членки като цяло, разг-
лежда различните възможности за изграждане на своите способности, 
включително и военните, чрез които да е в състояние не само да защити 
териториалната цялост на всяка страна членка, но и да даде адекватен 
отговор на всяка криза и конфликт (ако кризата не е овладяна в нейния 
зародиш), възникващи и/или развиващи се както в непосредствена бли-
зост до евро-атлантическата зона, така и във всяка точка на света, в коя-
то Алиансът има своите интереси, от които произтичат редица зависи-
мости за сигурността и стабилността в глобален план. 

В чисто теоретичен аспект необходимостта от придобиване на 
способности, с които НАТО да е в състояние да отговори на предизви-
кателствата и заплахите, генериращи кризи от различен характер, изли-
защи извън обхвата на колективната отбрана, а и тяхното дефиниране в 
различията им от способностите на военния инструментариум, които 
НАТО разглежда в контекста на колективната отбрана, за първи път са 
посочени в Стратегическата концепция на Алианса от 1991 г. Разбирае-
мо тази теория е необходима в периода след края на Студената война и 
ядреното противопоставяне, когато очевидно е и разбирането, че не са-
мо в контекста на колективната отбрана НАТО следва да разглежда сво-
ята роля и действията си по отношение на мира и сигурността в света 
като цяло, че не само в евро-атлантическата зона и на територията на 
страните членки следва да се изследва възможността за провеждане на 
операции, отнесени към широката дейност за управление на кризи. Тези 
операции, определени от самото време, от причините за възникване на 
кризи и прерастването им на места в конфликти, не се вместват само в 
колективната отбрана. 

Алиансът определено няма да изостави тази своя основна зада-
ча – колективната отбрана. Тя е в основата на създаването му и ще бъ-
де негова неизменна основа независимо от всички трансформации и 
промени, които трябваше да извърши през последните 20 години и 
които ще извършва и в бъдеще, не само защото фундаменталната и 
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дългосрочна цел на НАТО е да опазва свободата и сигурността на 
всичките страни членки с политически и военни средства, но и защото 
за това трябва винаги да разполага с пълния набор от способности, не-
обходими за възпиране и отбрана срещу всяка заплаха за безопасността 
и сигурността на населението на нашите страни. Страните от НАТО 
винаги ще се подпомагат при нападение съгласно член 5 от Вашингтон-
ския договор – документа с първостепенно значение от всички страте-
гически документи, засягащи функционирането на Алианса. Този анга-
жимент остава неотменен и обвързващ. НАТО ще възпира и ще се отб-
ранява срещу всяка заплаха от агресия или възникващи предизвикателс-
тва към сигурността на отделни съюзници или на Алианса като цяло.  

Насочвайки изследването към необходимите способности на 
НАТО, с които по възможно най-пълния начин да е в състояние да пок-
рие заявеното си ниво на амбиция, ще бъде само от полза да посочим 
етимологичното значение на думата „способности” и съответното ѝ раз-
биране, когато става дума за военни способности. Защото НАТО ще 
изгражда способности, както вече споменахме, не само за колективна 
отбрана, за управление на кризи или за коопериране в сферата на сигур-
ността. Способностите, които изгражда Алиансът, следва да покриват 
пълния спектър от мисии и задачи, дефинирани най-точно в неговата 
стратегическа концепция. С други думи, НАТО няма да развива отделни 
способности за ангажиментите и задачите си по отношение на колек-
тивната отбрана, други способности, с които да участва в управлението 
на кризи, и трети вид, с които пък да изпълни всички възможни задачи в 
сферата на кооперативната сигурност, а ще изгражда единен пакет от 
сили, което ще му позволи да има необходимите му единни способнос-
ти. Така ще е в състояние да посрещне всички предизвикателства и да 
покрие всички мисии и задачи. Тези способности следва да му позволя-
ват покриване нивото на амбиция по всяко време, т.е. поддържане на 
едновременно провеждащи се големи съвместни операции и няколко 
по-малки операции за колективна отбрана и в отговор на кризи, вклю-
чително на стратегическо разстояние. 

Под голяма операция според доктриналните документи на НАТО 
се разбира операция, в която структурата на силите е от ниво или фор-
мат армейски корпус и нагоре, а всяка друга операция, в която участват 
сили от ниво под корпус – дивизия, бригада и приравнени, се определя 
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като по-малка операция. Тези по-малки операции са дефинирани също и 
като подчинени или поддържащи операции. 

 
2.1. Способности на НАТО – характеристики и елементи 

 

Способността представлява пригоденост за някаква дейност, 
възможност да се извърши нещо.15 Съществува и следното разбиране за 
способност – възможност за изпълнение на действие/действия за пости-
гане на определена цел/цели или желан краен резултат при определени 
условия и в съответствие с приети стандарти.16 

Разглеждайки значението на тази дума, следва да посочим и 
разбирането за военни способности особено когато се опитваме да из-
следваме в по-тесен аспект точно тях в НАТО. В съответствие с посо-
чените разбирания за способността можем да кажем, че военната спо-
собност се характеризира с неразделната връзка между умението и 
потенциала да се проведат конкретни действия от дадена военна сила, 
военно формирование с конкретно определен състав, включително 
многонационални съвместни оперативни сили – МСОС (Combined 
Joint Task Forces – CJTF), генерирани от НАТО за изпълнение на зада-
чите в конкретна операция. Потенциалът17 и като изграждащ елемент, 
и обвързан с теорията за оперативното изкуство на НАТО e разгледан в 
изследването в значението му на съвкупност от необходимите за реали-
зирането на някаква цел средства, източници и други, които са готови да 
влязат в действие. Посочената връзка между военните способности на 
НАТО и умението и потенциала му за постигане на целите му във всяка 
операция в отговор на криза, от една страна, и обвързването, синергията 
между целите, начините за тяхното постигане и необходимите средства-
та, от друга, ни дават възможно най-цялостното и пълно разбиране за 
оперативното изкуство на Алианса, прилагано при подготовката и про-
веждането на всяка операция, в която се използва военният му инстру-
ментариум, а той като цяло се използва на основата на неговите (воен-
ни) способности.  

                                                           
15 Електронен тълковен речник на българския език. http//www.talkoven.com [прегле-
дан 20.05.2014]. 
16 Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО – ААР-6(В), 2013. 
17 Електронен тълковен речник на българския език. http//www.talkoven.com [прегле-
дан 20.05.2014]. 
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С други думи, военните способности на НАТО са отправната 
точка, фундаментът, който ще му позволи да съчетае по най-добрия на-
чин крайните, желаните цели във всяка операция в отговор на криза 
(това означава в най-разбираем вид какви военни условия се търсят да 
се създадат в зоната за съвместните операции (ЗСО) и театъра на опера-
циите (ТО) като цяло, за да могат да се постигнат стратегическите цели, 
определени от политическото и военностратегическото ръководство на 
НАТО), пътищата за тяхното постигане (как, по какъв начин ще се 
„подредят” действията на военните сили във времето и пространството, 
за да се създадат желаните условия, които ще покрият изпълнението на 
целите) и средствата (обвързани в случая не само с различните ресурси 
(като средства), но и с военните, а и с другите способности, които ще 
бъдат използвани (приложени), и с установените ограничения и лимити 
за постигането на желаните условия в ЗСО, ТО и региона/района на 
кризата като цяло). Това е валидно, разбира се, най-вече при вариант за 
отговор от страна на НАТО на дадена криза (кризисна ситуация), приет 
на политическо ниво с подкрепата на военната експертиза на Алианса, в 
който военният му инструментариум ще има водещо значение при про-
мяната в средата за сигурност, средата в зоната на кризата или конфлик-
та. При приет вариант за отговор, в който невоенните инструменти и 
източници на сила на НАТО ще имат водеща роля, военните способнос-
ти няма да отпаднат като източник на сила и влияние, те ще има също 
своята роля за промяната на дадени системи, което е свързано със съз-
даването на желаните условия в района на кризата, на средата за сигур-
ност в него, но в случая ще са с поддържаща функция, ще бъдат под-
държащи останалите източници на сила, мощ и влияние на НАТО. 

Имайки предвид всичко това и връщайки се към анализа на воен-
ните способности на НАТО, генерирани и налични за дадена операция, с 
възможности да решават конкретни задачи, производни от поставените 
цели и желаното крайно състояние, можем да посочим следващата им 
основна характеристика – всички сили, всички формирования, формира-
щи състава на МСОС на НАТО, които реално ще изградят наличните 
способности за дадената операция (за която е взето политическо решение 
за провеждане или участие в нея), трябва да са сертифицирани, да отго-
варят на определени стандарти. Това се извършва или предварително, по 
време на плановия период, определен в съответствие с готовността или 
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постъпване в готовност на войсковите формирования, заявени от всяка 
страна в рамките на НАТО съгласно приетия процес на изграждане на 
способностите от Алианса, или след пристигането на всяко войсково 
формирование в театъра на операцията. В този случай формированията се 
сертифицират от съответния командващ на МСОС, определен от Съюз-
ното командване по операциите (Allied Command Operations – ACO) на 
НАТО. Така ще бъде изпълнено изискването за покриване на единните 
стандарти, приети в НАТО, от всички предоставени сили, които изграж-
дат конкретните военни способности за операцията. 

Анализът на посочените характеристики ни позволява да обоб-
щим, че военната способност е сбор от няколко домейна, че тя не е ка-
тегория, която има единно проявление и единна същност. Реално воен-
ната способност е сбор от няколко основни характеристики, няколко 
елемента, които я изграждат и ѝ позволяват да отговори на всички по-
сочени по-горе изисквания, защото възможността да извършиш или не 
дадена дейност, реално е и изискване за наличие на определени харак-
теристики, обвързани с поставените цели и състоянията, условията, ко-
ито следва да се постигнат. Всяка военна способност е събирателна как-
то на специфични средства и ресурси, определени и осигурени за конк-
ретната дейност (операция, кампания), така и на взаимоотношения 
(между различните участници, играчи, които ще имат своя дял в изпъл-
нението на дейностите) и характеристики (включително и индивидуал-
ни – на командирите, ръководителите и лидерите като характер, мен-
талност, манталитет, културологични дадености и разбирания и други 
психологически фактори и особености на личността). 

Същността на всяка военна способност се изгражда чрез взаимо-
действието, взаимозависимостите, синхронизирането, но и разнопосоч-
ните влияния на различните елементи от съвкупността доктрини и кон-
цепции; организационна структура; подготовка; материални средства; 
личен състав; командване и управление; инфраструктура и оперативна 
съвместимост.  

Всеки от посочените елементи може да има повече от една спо-
собност и всяка способност може да се предоставя от повече от един 
структурен елемент. Посоченото определя военната способност като 
комплексна система от различни системи, които и я изграждат, и оп-
ределят нейните проявления в конкретиката на необходимите възмож-
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ности за провеждане на конкретни действия, насочени към постигане 
на цели и желани състояния, или всяка военна способност по своята 
същност влияе чрез структурните си елементи върху различни систе-
ми, а оттам и върху характеристиките на противостоящите сили, като 
по този начин чрез наличие на определени способности в собствените 
сили ще се опитваме да променяме различните системи на противос-
тоящите по желания от нас начин. Така ще бъдем в състояние да пос-
тигаме желаните ефекти от действията ни в хода на всяка операция/ 
кампания.  

Говорейки за военните способности и постигането на определе-
ните цели и желаното крайно състояние, трябва да кажем ясно и разби-
раемо, че военните способности на Алианса се проявяват реално при 
прилагането на военния инструментариум на НАТО в хода на всяка 
операция/кампания, за която е взето политическо решение за подготов-
ката и провеждането ѝ, за промяна на средата за сигурност и на същест-
вуващите условия в района на кризата. Промяната на средата за сигур-
ност в желаната посока и за постигане на желаното крайно състояние 
вследствие прилагането на различните способности на Алианса, вклю-
чително и военните, е основна тяхна характеристика. Военните способ-
ности се използват основно при промяна на средата за сигурност в ра-
йона на кризата. 

В хода на настоящото изследване и на основата на част от посо-
ченото дотук съвсем логично идва разбирането за основната връзка и 
значението, което военните способности на НАТО имат и разкриват не 
само като проявление, но и като прилагане най-вече при подготовката и 
провеждането на всяка операция/кампания в отговор на криза за една 
основна категория в теорията на войната – оперативното изкуство. Мо-
жем спокойно да развием нашата мисъл в насоката, че само на базата на 
военните способности, на синергичната връзка между уменията на ко-
мандира, отделния военнослужещ или специалист от състава на МСОС, 
на уменията на щабовете и другите органи за управление, както и на 
потенциала на МСОС като цяло, като събирателен на потенциала на 
всяко войсково формирование, което изгражда конкретно генерираните 
и поддържани от Алианса сили за операцията/кампанията, ще се реали-
зира най-точно и цялостно съдържанието на оперативното изкуство 
според вижданията и разбиранията на НАТО, а именно да се използват 
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войски и сили за постигане на стратегически или оперативни цели чрез 
проектиране, организиране, интегриране и провеждане на стратегии, 
кампании, главни (широкомащабни) операции и битки.18  

В съответствие с това разбиране НАТО посочва в теоретичните 
си постановки, че е възможно най-цялостно да се обединят определени-
те желани крайни състояния с подходите и средствата за тяхното пости-
гане. Оперативното изкуство позволява да отговорим по най-пълния и 
завършен начин как най-ефективно и най-ефикасно да бъдат използвани 
определени (за конкретната операция/кампания) военни способности за 
постигане на набелязаните политически и военностратегически цели. 

От направения анализ идва и разбирането за синергията между 
използването на военния инструментариум на НАТО и неговите военни 
способности съвместно с останалите източници на мощ, с които разпола-
га Алиансът – политически инструменти, икономическо влияние и реше-
ния, социални дадености и отношения, използване и изграждане инфрас-
труктурата както на страните от НАТО, така и в района на конкретната 
криза, изграждане и прилагане на единна информационна стратегия от 
страна на НАТО и използване на информацията като средство за промяна 
на средата за сигурност, а и за осигуряване на възможно най-широка 
международна подкрепа за действията ни в която и да е точка на света. 

Така по пътя на логиката стигаме до следващата опорна точка в 
изследването, а именно изследване и анализиране на различните еле-
менти на военните способности на НАТО. 
Доктрини и концепции. 

Въпросите за създаването, поддържането и използването на спо-
собности, необходими на Алианса за адекватен (ефективен и ефикасен) 
отговор на всяка криза, са застъпени най-пълно в концептуалните и док-
триналните документи. 

Започвайки от Стратегическата концепция на НАТО, документ 
от втори по важност порядък след Вашингтонския договор, премина-
вайки през Съюзната съвместна доктрина, Доктрината за управление в 
хода на операцията, Доктрината за планиране на операциите, Директи-
вата за всеобхватно планиране на операциите, достигайки до Доктри-

                                                           
18 Посоченото определение е използвано във всички актуални документи на НАТО – Al-
lied Join Doctrine, AJP-01(D), Allied Joint Doctrine for Operational Level Planning, AJP-5, 
ACO Comprehensive Operations Planning Directice, COPD V2,0-02, 2013. 
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ната за операции в отговор на криза извън чл. 5 от ВД, виждаме, че 
доктрините и концепциите са същностен елемент на способностите на 
НАТО, тъй като в тях се посочват основните принципи, основните фун-
кции в операцията, основните изисквания към способностите, които ще 
бъдат използвани в нея. Разкриват се основните задачи, основните дейс-
твия, за които следва да се готвят силите и структурите от различните 
източници на сила в мирновременната си подготовка. Това унифицира 
подготовката в структурите на Алианса, прави така, че независимо от 
коя страна са силите, заявени за НАТО, а и всички останали национални 
формирования в своята подготовка се ръководят от единни критерии, 
единни изисквания и единни стандарти, тъй като с доктрините и кон-
цепциите се поставят и изисквания като сертифициране на всички 
структури и формирования в НАТО, с чието реализиране всички еле-
менти ще отговарят на определени стандарти, ще ги покриват. 

Както се посочва в Стратегическата концепция на НАТО, Алиан-
сът активно ще използва подходящата комбинация от политически и 
военен инструментариум, за да подпомага управлението на развиващи 
се кризи, които потенциално могат да заплашат сигурността му, преди 
да ескалират в конфликти, да прекратява текущи конфликти, когато за-
сягат неговата сигурност, и да подпомага консолидирането на стабил-
ността в постконфликтни ситуации, когато това допринася за евро-
атлантическата сигурност. Следователно изграждането на способности-
те ще бъде взаимен процес между военния му инструментариум и всич-
ки останали инструменти. 

В Стратегическата концепция се посочват също необходимите 
способности, които НАТО ще изгражда и поддържа за тази специфична 
дейност – управлението на кризи: 

• разузнавателни способности, чрез които да се предвижда по-
успешно кога могат да възникнат кризи и как могат да се предотвратят; 

• военни способности за провеждане на експедиционни опера-
ции, включително операции за противодействие на бунтовническа дей-
ност, стабилизация и възстановяване; 

• граждански способности за управление на кризи, за да взаимо-
действа по-ефективно с гражданските си партньори, базирайки се на 
поуките, извлечени от ръководените от НАТО операции – тази способ-
ност може да се ползва и за планиране, използване и координиране на 
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граждански действия, докато условията позволят прехвърляне на тези 
отговорности и задачи на други играчи; 

• способности за гражданско-военно планиране за целия спектър 
на кризите; 

• способности за обучение и изграждане на местните сили в кри-
зисните зони, така че местните власти да могат възможно най-бързо да 
започнат да поддържат сигурността без международна помощ; 

• способности за идентифициране и подготвяне на граждански 
специалисти от страни членки, предоставени от съюзниците за бързо 
развръщане за определени мисии, които да могат да работят заедно с 
военния персонал и гражданските специалисти от партньорските страни 
и институции; 

• способности за политически консултации между съюзниците и 
с партньорите както на регулярна база, така и при справянето с всички 
кризисни етапи – преди, по време на и след кризата. 

Доктрината на НАТО за операции в отговор на криза извън чл. 5 
ще бъде разгледана по-подробно по-нататък в изследването, но обобща-
вайки проявленията на концепциите и доктрините като елемент за изг-
раждането на способности от Алианса, стигаме до следните изводи: 

Първо. Доктрините и концепциите са водещи за всяка съвместна 
подготовка както на гражданските специалисти и структури, така и на 
военните. Те са основата, на която могат и трябва да стъпят програмите 
за обучение, единни принципи, функции, методи и форми на подготовка 
в страните, членки на Алианса. В съответствие с тях се изгражда необ-
ходимата оперативна съвместимост, чрез която всички структурни еле-
менти, развърнати за операция за управление или отговор на криза, биха 
били в състояние да изпълнят разнородните задачи в нея. 

Второ. Доктрините и концепциите са обвързани с и подпомагат 
друга характерна черта на способностите на НАТО – стандартизацията им. 
На тяхна основа се градят и се постигат зададените стандарти за всички 
елементи от способностите му, граждански и военни. Разкриват взаимоза-
висимостта между различните елементи на всяка способност и показват 
фактора, в съответствие с който следва да се търси тази взаимност. 
Организационна структура. 

Като има предвид настъпилите промени в средата за сигурност и 
протичащите процеси и събития в света през последните години, както 
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и финансово-икономическата криза, която има неблагоприятно влияние 
върху всички страни от НАТО и ЕС (отразило се най-вече върху невъз-
можността страните членки да заделят желаните средства за сигурност 
и отбрана както в по-предишни години), започвайки като отправна точ-
ка от 2002 г. насам, НАТО прие и проведе значителна по своите мащаби 
и резултати трансформация. Тя обхвана не само военната му командна 
структура на военностратегическо ниво, но и всички (подчинени) звена 
по веригата от нея. Разбира се, тази мащабна трансформация не е пре-
допределена единствено от причините, произтичащи от средата и фи-
нансовата криза. С края на блоковото противопоставяне стартира про-
цес на преосмисляне и адаптиране на ролята и задачите на военния фак-
тор като неизменна и необходима категория и характеристика на съвре-
менното общество.  

Процесът на трансформация във военната сфера не е застинала 
величина, не е еднократен акт, който, веднъж осъществен в някаква 
рамка, следва да приемем като постоянен и непроменим. Напротив – 
трансформацията е процес, съобразен винаги с произтичащите от сре-
дата за сигурност, от условията в отделните страни и в света като цяло 
предизвикателства, рискове и заплахи, които се генерират и които мо-
гат да се генерират от тях, насочен към възможно най-добрата и ефек-
тивна промяна в начина на функциониране на системата за сигурност 
и отбрана. 

Несъмнен принос за стартирането на трансформацията в струк-
турите и политиката на НАТО има и наложилото се разбиране след края 
на Студената война, че военното участие – прилагането и използването 
на военните способности в общата система за сигурност, излиза от рам-
ките на традиционната съюзна и териториална отбрана и се пренасочва 
към предотвратяване на конфликти, управление на кризи, следконфлик-
тно възстановяване, налагане и поддържане на мир, хуманитарна помощ 
и други дейности, които са различни от класическото разбиране за про-
веждане на бойни операции от въоръжените сили. 

Възниква необходимост от прилагане на универсален подход към 
сигурността, който да се основава не само на отбранителните способ-
ности, на чисто военния компонент на НАТО, но и на политически, 
икономически, включително финансови, социални, информационни, 
технологични и инфраструктурни възможности и фактори. 
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Промяната означава не само развитие на теорията за един уни-
версален подход, който в НАТО приема наименованието „всеобхватен 
подход”, но и налага всеобхватна трансформация на структурите на 
Алианса. 

Организационната структура на НАТО, формирана по време на 
блоковото противопоставяне, не притежава необходимата гъвкавост, ни-
то способността да изгражда в кратки срокове военнокомандни структури 
(щабове, главни квартири, КП) извън съществуващите. С промяната в 
мисленето и преосмислянето на мястото и ролята на военния инстру-
мент на Алианса се появява потребността от нова, по-гъвкава структура, 
която да позволява на НАТО да формира и съсредоточава за кратко време 
сили, съответстващи точно на изискванията за решаване на конкретно 
възникналата криза не само на територията на страните членки, но и в 
други географски области и региони, където това се налага. 

Решаването на нововъзникналите задачи от НАТО и по-конкрет-
но необходимостта от планиране и провеждане на операции в отговор 
на кризи извън чл. 5 на Вашингтонския договор, както и на свързаните с 
кооперативната сигурност налага необходимостта от създаване на по-
малки и по-гъвкави, високомобилни, многонационални, съвместни, с 
достатъчна бойна мощ сили, които да бъдат осигурени с подходяща 
система за командване и управление, да са способни да гарантират си-
гурността на страните, да решават възникнали кризи и да могат законно 
под егидата на ООН, ОССЕ или друга международно призната органи-
зация да провеждат широк спектър от операции, включително и класи-
ческите операции съгласно чл. 5 от Договора. Както беше посочено, 
въоръжените сили, които ще генерира Алиансът, ще действат в много-
национална среда, но в строга рамка от политически ограничения и в 
същото време с нарастваща потребност от бърз успех. Така новите пре-
дизвикателства на стратегическата среда, революцията в информаци-
онните технологии, общественото разбиране за неизбежна промяна и 
потребността от нови, адекватни на средата за сигурност способности 
изискват вътрешна трансформация на НАТО, свързана с качествена 
промяна на военните му способности за отговор на общата военност-
ратегическа промяна. 

Не на последно място, отчитайки заплахите, свързани с фунда-
ментализмa, международния тероризъм и международните криминални 
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организации, след атентатите срещу Световния търговски център от 
2001 г., след които за първи път в историята на Алианса е активиран чл. 
5 на Вашингтонския договор, на срещата на върха в Прага през ноември 
2002 г. лидерите на НАТО вземат решение да въведат важни историчес-
ки промени в механизма на функционирането му. 

Така на основата на тогавашната стратегическа концепция на 
НАТО (от 1999 г.) е приет пакет от мерки, целящи да се засилят способ-
ностите му за отговор на новите предизвикателства към сигурността на 
въоръжените сили, населението и териториите на страните членки, не-
зависимо откъде идват тези опасности. Решението е насочено към съз-
даване на балансирани, ефективни и адекватни структури и способности 
за провеждане на пълния спектър от военни мисии (от операции за ко-
лективна отбрана до операции в отговор на кризи извън чл. 5) за колек-
тивен отговор на предизвикателствата, заплахите и рисковете. 

Процесът на трансформация, начертан в Прага, разкрива съвър-
шено нова визия за НАТО и радикална промяна по отношение на пър-
воначалната основна цел на Алианса – защита на Западна Европа от 
Съветския съюз. Тъй като характерът на сегашните заплахи е съвсем 
различен от огромния потенциал обикновени и ядрени сили, с които 
разполага Съветският съюз, се налага военните сили на НАТО да се 
преструктурират и подготвят да реагират на неконвенционалните и 
асиметричните заплахи, с които днес се сблъскват страните членки. 
Както казва бившият генерален секретар на НАТО лорд Робъртсън:19 
„Това не е обичайната ни работа, но един нов и модернизиран НАТО е 
по-пригоден за предизвикателствата на новия век”. 

Тази необходима трансформация отразява физическите и кон-
цептуалните различия между две епохи във военното изкуство. По вре-
ме на Студената война Алиансът се съсредоточава върху числеността и 
огневата мощ в подготовка за очакваната война на изтощение: всички 
формирования и военни способности, предоставяни от страните членки, 
допринасят за възпиране на врага. Днешните сили трябва да са гъвкави, 
мобилни и маневрени, защото бойното поле няма ясни фронтови линии. 
По време на Студената война при необходимост съюзническите сили ще 
се бият близо до дома и ще разчитат на националното логистично и дру-
го осигуряване, разположени близо до бойното поле. Днес силите на 
                                                           
19 Генерален секретар на НАТО от 4 август 1999 г. до 5 януари 2004 г. 
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НАТО трябва да са готови да се разгръщат във всяка част на света и да 
осигуряват собствената си поддръжка. 

Едно от най-важните решения на срещата в Прага е да се опти-
мизира командната структура, за да се получи „олекотена, по-ефективна 
и с по-големи възможности за разгръщане структура, отговаряща на 
оперативните изисквания за целия спектър мисии на НАТО”. Разформи-
ровано е Върховното съюзно командване за Атлантика с щаб в Нор-
фолк, щата Вирджиния, и всички оперативни задачи са прехвърлени 
към Съюзното командване по операциите, предишното Съюзно команд-
ване за Европа с щаб в Монс, Белгия. Същевременно в Норфолк се съз-
дава ново Съюзно командване по трансформацията, което отговаря за 
военното преструктуриране на Алианса. Освен това в Лисабон, Порту-
галия, е решено да се създаде и трето съвместно командване (съвместен 
щаб), което да допълни след тази трансформация командната структура 
на Алианса на оперативно ниво. То официално е създадено през март 
2004 г. със задача да служи за щаб на многонационални съвместни опе-
ративни сили на НАТО, когато се налага да бъдат с морско базиране. 
Дванадесет от подчинените регионални щабове в резултат на тази тран-
сформация са разформирани през следващите няколко години. Посоче-
ните промени в организационната структура обхващат основно команд-
ната структура на Алианса. В политическата структура не се правят 
промени. След тази трансформация организационната структура на 
НАТО има вида, посочен в приложения 1, 2, 3 и 4. 

Промените позволяват на Алианса не само да разполага с по-
олекотена организационна структура, но също така да бъде по-ефективен, 
в по-кратки срокове да е в състояние да развърне исканата командна 
структура за дадената операция и процесите за предаване на информа-
цията в нея да протичат по-бързо. Целта е по-голяма гъвкавост, по-
добра мобилност както на системата за командване и управление, така и 
на всички сили, генерирани за конкретната операция. Стремежът, раз-
бира се, е подобряване способностите на НАТО в процеса на подготовка 
и провеждане на операцията. 

В опити за намиране на нови решения за усъвършенстване както 
на организационната структура на Алианса, така и на самите способнос-
ти като производни от това, които ще бъдат използвани в операцията, 
продължават процесите на трансформация и оптимизиране на тази 
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структура. Търсейки най-оптималния и работещ вариант най-вече при 
промяната на командната си структура, след малко повече от три годи-
ни НАТО предприема нови промени, които да позволят съкращаване на 
разходи и личен състав, изграждащ съответните структурни звена и 
елементи, и преодоляване по възможно най-чистия начин дублирането 
на дейности, което все още съществува, а и облекчаване през различни 
звена и нива процеса на вземане на решения. 

Трансформацията продължава в насока търсене на все по-олеко-
тени варианти на командната структура, която е основното работещо 
звено в хода на подготовката и провеждането на всяка операция, за коя-
то Алиансът е взел политическо решение. Разбира се, не се търси без-
целно олекотяване на структурните елементи, а постигне на по-голяма 
ефективност в дейността на съответните нива за командване и управле-
ние, както и тази командна структура да разполага с по-големи възмож-
ности за разгръщане – да е в състояние да развърне във възможно най-
кратки срокове необходимите командните елементи в зоната за провеж-
дане на операцията (зоната на съвместни операции), като те отговарят 
напълно на оперативните изисквания за ръководство и провеждане на 
операции от целия спектър мисии на НАТО. Така в съответствие с ми-
нистерските указания през 2006 г. организационната структура на Али-
анса, по-конкретно военната му командна структура, придоби вида, по-
сочен в Приложение 5. 

Изследването на този елемент от способностите на НАТО за 
провеждане на операция в отговор на криза от всякакъв характер разк-
рива, че Алиансът в търсенето на още по-добра ефективност на команд-
ването и управлението на силите си, генерирани за провеждане на конк-
ретна операция или конкретни операции, застъпващи се във времето20, 
на още по-добри способности за развръщане по най-бързия начин на 
необходимите командни елементи във всяка точка на света, всеки теа-
тър на войната продължава да развива способностите си на основата на 
трансформации в различните структурни елементи от своята командна 

                                                           
20 Съгласно заявеното ниво на амбиция от НАТО, посочено в министерските указания от 
2006 г., отнесени към процесите на трансформация и функционирането му, НАТО заявява, 
че следва да разполага със способности, позволяващи му да провежда и управлява еднов-
ременно до две големи и шест по-малки операции, които могат да бъдат както по чл. 5, 
така и в отговор на кризи извън чл. 5 от Договора. 
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структура. Така през 2012 г., след около шест години от последната оп-
тимизация на командната си структура, НАТО предприема следващата 
стъпка в този всеобхватен процес на трансформация в своите структури. 
В резултат на това Алиансът има нова, още по-олекотена и още по-
бързодействаща, с още по-преки и по-бързи управленски връзки органи-
зационна структура, отнесена към Съюзното командване по операциите 
(Приложение 6). Тези управленски връзки позволяват да протича още 
по-бързо целият управленски процес в хода на подготовката и провеж-
дането на всяка операция, ръководена от Алианса. 

След редица тествания, изследвания и анализи на новата органи-
зационна структура (СКО), проведени на основата на различни по обх-
ват и тема учения и в съответствие с извлечените поуки от практиката, а 
и добрите практики в командването и управлението, предаването на 
информация и данни в хода на различните операции и кампании, които 
провежда или участва Алиансът за това време, е прието решение това да 
не бъде последната трансформация, засягаща командната му структура. 

Като продължение на търсенията за подобряване на процесите 
на командване и управление, за развръщане на съответните организа-
ционни звена от системата за командване и управление, за постигане 
на по-голяма ефективност, а и за все по-голямо намаляване на финан-
совите ресурси е взето решение от военно-политическото ръководство 
на НАТО да продължат процесите на трансформация в организационна-
та му структура. В резултат на опитите тази структура да бъде още по-
олекотена, с още по-преки връзки между нивата на управление, да се 
подобрят още повече елементите, структурните звена и функциониране-
то им през март 2013 г. са приети министерски указания, на чиято осно-
ва командната структура, отнесена към ръководенето на операцията – 
Съюзното командване по операциите, придобива вида, посочен в При-
ложение 7. По този начин, освен че се преодоляват някои от разкрилите 
се проблеми при подготовката и управлението на силите на НАТО в 
дадена операция, се ограничават до минимум дублиращите функции на 
различните структурни звена, намаляват се значително разходите, както 
и личният състав, необходим за попълването на всички дейности и фун-
кции, и се повишава ефективността на системата за командване и уп-
равление. Всичко това спомага за усъвършенстване на способностите на 
Алианса за по-бързо развръщане на силите, необходими за провеждане 
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на операцията, за по-ефективно управление и поставяне на задачи, за 
протичане на информацията, за събирането, съхраняването, споделянето 
и разпределянето ѝ до съответните потребители, за изпълнение на раз-
нородните задачи, поставяни от стратегическото ръководство на НАТО 
в хода на операцията. 

Трансформацията от 2013 г. обхваща в определена степен и вто-
рото стратегическо командване в НАТО, Командването по трансформа-
цията, което в своята отговорност за промяната в структурите на Алиан-
са насочва част от дейността си и към собствената си структура, към 
собствените си елементи, и връзките както вътре в самото Командване, 
така и с останалите структури на Съюза. Така Командването по транс-
формацията придобива вида, посочен в Приложение 8. 

В хода на посочените трансформационни процеси, насочени към 
усъвършенстване и подобряване способностите на НАТО за подготовка, 
планиране и провеждане на операции от целия спектър на мисии, опре-
делени със Стратегическата концепция, командната структура е олеко-
тена във възможно най-пълния вид, ефективна и с по-големи възмож-
ности (като бързина основно) за разгръщане и в същото време отговаря 
на оперативните изисквания за целия спектър на мисии на НАТО. По 
този начин е постигната не само много по-бърза и по-ефикасна система 
за управление при подготовката и провеждането на всяка операция от 
НАТО, но и с усъвършенстваната си структура Съюзно командване по 
трансформацията, отговарящо за военното преструктуриране на Алиан-
са, е оптимизирано като функции, координация и връзки с всички оста-
нали елементи от структурата на НАТО – не само от командната. 

Анализът на посочените промени в организационната структура 
на Алианса разкрива по недвусмислен начин, че нивото на амбиция на 
НАТО се покрива по възможно най-пълния и в същото време единен 
начин от структурните му елементи особено когато става дума за изг-
раждащите се щабове на видовете въоръжени сили – командванията на 
компонентите във всяка операция. При това всички щабове, които би се 
наложило да се развръщат при подготовката на конкретна операция в 
мирновременния период, не само че са в една единна структура за опре-
деленото командване – сухопътно, въздушно или морско, но и водят 
единна съвместна подготовка. Добавяйки и функционалните области на 
СКТ, чрез които то допринася за още по-целенасочена подготовка на 
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различните формирования и специалисти чрез прилагане на поуките от 
практиката от всяка дейност и въвеждане и прилагане на добрите прак-
тики, НАТО се превръща не само в организация, която развръща и ко-
мандва своите сили в дадена операция, но и през цялото време се изг-
ражда и утвърждава като учеща се организация. 

Тук идва и обобщението, че не е възможно да се развиват, усъ-
вършенстват и изграждат способности в каквато и да е сфера на човеш-
кото познание, без да се генерират и използват знания в самата нея. 
Всяка учеща се организация, включително и военната, в процеса на ге-
нерирането, придобиването и използването на знанията се опитва да 
акцентира върху най-ефективните методи и форми за откриване, иден-
тифициране и обработване на неформалните (тацитните) знания, които 
произтичат от конкретната дейност в различни условия и среди, и „об-
личайки” ги в даден вид – съответната процедура, се стреми да ги тран-
сформира във формални (експлицитни). По този начин всяка военна 
структура/организация ги прави много по-лесни и конкретни за съхра-
няване в „паметта” на организацията основно във вида база данни, кои-
то се използват по предназначение за дадена дейност. 

Така натрупаните и структурирани знания според насоката на из-
следването ни за изграждане и развитие на способностите на НАТО за 
отговор на кризи са не само един от важните и основни елементи, които 
му позволяват да бъде световен лидер при осигуряване и гарантиране на 
сигурност и стабилност във все по-глобализиращия се свят, но и създа-
ват и доразвиват културата както в самия Алианс, така и във всяка стра-
на членка. С дейността си за подобряване на различните процеси, за 
усъвършенстване на структурните си елементи, на функционалните им 
задачи и използването им НАТО формира и своите неписани правила, 
по които се развива и утвърждава. 

Посочените трансформационни процеси и промени в структу-
рите на Алианса, неразделно свързани с утвърждаването му като уче-
ща се организация, се допълват при изграждането на способностите му 
с другите им елементи, а именно човешките ресурси, подготовката и 
постигането на оперативна съвместимост, командването и управление-
то. Трансформацията21 като продължителен и последователен процес 

                                                           
21 Определение за трансформация, посочено в Речник на термините и дефинициите, из-
ползвани в НАТО, AAP-6, 2013 г. 
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на развитие и интеграция на нови концепции, доктрини и способности, 
чиято цел е да се подобрят ефективността и оперативната съвместимост 
на въоръжените сили, е не само същностна черта при изграждането на 
която и да е способност за посрещане по най-добрия начин на всяко пре-
дизвикателство, но тя е и в тясна връзка с останалите елементи на всяка 
една способност, в конкретния случай военните способности на НАТО. 

Анализът на направените изследвания по отношение трансформа-
цията на организационната структура на Алианса ни води до обобщение-
то, че с нейното подобряване се избягва дублирането на дейности, проце-
сите за вземане на решение и поставяне на задачи на подчинените сили 
стават много по-преки, бързи и ефективни. По този начин освен избягва-
не на излишни бюрократични дейности и процедури се пестят средства и 
потенциал – финансови, ресурсни, а също и човешки. Всичко това прави 
Алианса по-ефикасен, по-ефективен, позволява му да постига поставени-
те цели с по-малко ресурсни средства и способства за подобряване спо-
собностите му за управление на кризи от всякакъв характер. А самите 
способности, както разбрахме, не могат да се развиват и поддържат, без 
да се използват знанията на самата организация (НАТО) за това. 
Командване и управление. 

Командването и управлението или контролът, както можем да го 
срещнем още в редица доктринални документи на НАТО, е една от 
същностните характеристики на военните способности. Спокойно мо-
жем да кажем това, защото без него, без съвременно, навременно, функ-
ционално и ефективно командване и управление нито една налична спо-
собност не би могла да бъде приложена и използвана по желания начин. 

В своята същност дейностите по отношение на командването и 
управлението представляват упражняване на власт в посока от опреде-
лен субект – в случая командира/командващия на многонационалните 
съвместни оперативни сили, към (над) определените, генерираните за 
операцията конкретни сили, които преди нейното начало ще преминат 
под оперативен контрол на командира. С акта на прехвърляне на власт-
та (Transfer of Authority) от всяка страна от НАТО, която предоставя 
конкретни сили, конкретни войскови формирования, те преминават в 
подчинение на командира/командващия на МСОС и са т.нар. „налични 
му сили” за изпълнение на мисията, попълват списъка на съюзните сили 
(Allied Force List) за операцията.  
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Съвсем разбираемо е и следващото ни заключение, че именно из-
градените от НАТО сили за дадената операция са носители на конкрет-
ни способности и чрез тези способности те ще допринесат за постигане 
целите на Алианса и желаното крайно състояние, определено от поли-
тическото ниво за всяка операция/кампания. 

Командването и управлението включва също правомощия и отго-
ворности за ефективно използване на наличните (отпуснатите) ресурси за 
постигане на желаните резултати в хода на всяка конкретна дейност. 

Командването и управлението е не само елемент на военните 
способности на Алианса, но и една от основните съвместни функции, 
която е активна във всяка операция/кампания на НАТО. Като се има 
предвид разбирането за функцията като дейност, определен кръг от ра-
боти (операции), изпълнявани от определено материално образувание 
(орган за управление, учреждение, механизъм и др.),22 можем да посо-
чим, че командването и управлението не само спомагат, но като елемент 
на военните способности на Алианса са основата, върху която се изг-
ражда единодействието, единното групиране и насочване на всичките 
елементи на военните способности на НАТО, с чието прилагане се пос-
тига синергията в съвместните действия. 

Но, както посочихме, съвместните функции осигуряват логичес-
ката рамка на близки, сродни възможности и дейности, групирани в нея, 
чиято основна и най-важна цел е да подпомогнат командирите на съв-
местните сили да постигнат възможно най-високата степен на интегри-
раност, синхронизираност и ръководство при прилагането и използва-
нето на военните способности на НАТО в хода на операцията в отговор 
на криза. Затова към способностите се предявяват редица изисквания. 

Основните изисквания към военните способности на НАТО за да-
дена операция се предявяват, търсят и изразяват в следните насоки: изис-
квания за многонационалните съвместни способности (Combined Joint 
Statement of Requirements – CJSOR); изисквания за многонационалните 
способности в театъра на операциите (Theater Combined Statement of 
Requirements – TCSOR); изисквания за личния състав, който ще попълва 
длъжностите в многонационалните щабове на различните нива (Manpower 
Statement of Requirements, manpower – SOR), и изисквания към правилата 

                                                           
22 Електронен тълковен речник на българския език. http//www.talkoven.com [прегледан 
21.05.2014]. 
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за поведение в хода на операцията (Rules of Engagement Requirements – 
ROEREQ). Последните изисквания са свързани със самите способности, 
с използването им в хода на всяка съвместна дейност, която ще изпълва 
със съдържание постигането на задачите, чрез които ще се реализират 
търсените ефекти в хода на операцията, ще се осигурят необходимите 
условия във времето и пространството и на тази основа ще се постигнат 
поставените цели и желаното крайно състояние. 

Имайки предвид анализа на отношенията и зависимостите между 
командването и управлението като съвместна функция в операцията и 
изграждането на определени способности за нея, можем да направим 
извода за свързаността на задачите, свързаността на действията – воен-
ни и невоенни, ефектите, постигани чрез тази свързаност, целите, които 
се преследват, изискванията, предявени и към задачите, и към самите 
способности. 

Развивайки изследването на този елемент от способностите на 
НАТО, следва да посочим, че командването и управлението не е само 
елемент на военните способности и съвместна функция, чрез която се 
прилагат тези способности, а по своята същност има проявленията и на 
изкуство, най-вече по отношение на това да мотивира и ръководи хора-
та (личния състав) и самите формирования при изпълнение на конкрет-
ните действия, както и при прилагането на изградените способности. 
Връщайки се към съставните части на една способност – умение и потен-
циал, можем само да потвърдим, че командването и управлението е из-
куство, тъй като е неотменно свързано с уменията на всеки командир. 
Тези умения са част от интелектуалния му потенциал и едва след това 
чрез различни по своята същност умели действия на органите за команд-
ване и управление, активирани и наложени в известна степен от коман-
дира в процеса на вземане на решения и лидерство, се обвързват с изпол-
зването и прилагането на конкретните способности, изградени за дадена-
та операция. Командването и управлението е изкуство и поради това, че 
при него широко е застъпено използването на собствената преценка и 
интуицията от страна на командира, които са изградени и с помощта на 
някои от останалите елементи, формиращи способностите – обучение, 
подготовка, личен състав, инфраструктура, изследване и творческо мис-
лене, доктринална база, на чиято основа стъпва и се осъществява проце-
сът на вземане на решения. При прилагането на командването и управле-
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нието на МСОС в хода на операцията следва да се вземат под внимание 
както различните характеристики на силите, така и националните им док-
трини, процедури и оборудването на всеки един от компонентите. 

Ефективното вземане на решение е свързано и с информацията, 
което изисква да се знае дали и кога да се вземе решение и какво да 
включва – какво да се реши. А знаейки какво следва да се реши, поста-
вяйки своевременно и ясно задачите, се стига до най-пълното, точно и 
цялостно прилагане и използване на способностите, които са изградени 
и са налични. Така командването и управлението и като важен елемент 
от военните способности на НАТО, и като една от основните съвместни 
функции, прилагани във всяка операция чрез навременността на вземане 
на всяко решение, способства за постигане на успех в операцията. То, 
като елемент на способностите ни, е от особена важност, необходимо ни 
е за постигане и поддържане на инициативата пред противника (проти-
востоящите сили).  

Ще завършим изследването на командването и управлението ка-
то елемент на военните способности с няколко обобщения: 

Първо. За да сме в състояние да изпълним всички изисквания, да 
приложим и реализираме по най-добрия начин в хода на която и да е опе-
рация, провеждана от НАТО, процеса на вземане на решение, на поставя-
не на всички взети решения (във вид на задачи и разпореждания) своев-
ременно на нашите сили и средства, следва така да изграждаме съвмест-
ната система за командване и управление (C2 структурата) за операцията, 
че тя да бъде не само напълно разбираема и ясна на всичките нива на из-
пълнение, но и да подпомага ясното, навременно и сигурно предаване на 
указанията/заповедите, докладите за състоянието и координирането на 
информацията, за прилагането на всеки елемент от способностите ни, 
тяхното групиране и прилагане в синергична връзка и пълнота. 

Второ. Съвместната C2 система трябва да позволява на служи-
телите да управляват времето си (мероприятията, включени в разчета на 
време, и бойния ритъм) и целия поток на информация, а също така да 
дава необходимата информация на командира за обстановката (околната 
среда в ЗСО), в която трябва да взема своите решения. Освен това съв-
местната C2 система и всички командни връзки трябва да са изградени 
многовариантно, да бъдат стабилни (сигурни), гъвкави и да могат да се 
доразвиват и адаптират в хода на операцията. 
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Трето. Съвместната C2 система трябва да има стабилна комуни-
кационна и информационна архитектура и сигурен начин на изгражда-
не. Това е поредният елемент, поредната характеристика на способнос-
тите, която ще позволи още по-доброто им, цялостно и ефективно из-
ползване и прилагане във всяка операция. 

Четвърто. На основата на всичко това НАТО не спира опитите 
си за развитие и усъвършенстване на способностите си за командване и 
управление. В тази насока са предприети редица промени в неговата 
командна структура, основно в Съюзното командване по операциите, 
отговорно за планирането и провеждането на всяка операция и кампа-
ния от Алианса. Както се вижда от приложения 5, 6 и 7, насоката е в 
търсене на все по-олекотена, все по-бързодействаща и ефективна систе-
ма за командване и управление, която като основен елемент от неговите 
военни способности да допринесе по най-добрия начин за тяхното усъ-
вършенстване. 
Инфраструктура. 

В изследването ще използваме разбирането за инфраструкту-
рата като елемент от изгражданите способности на НАТО за конкрет-
на операция. По-точно ще я разглеждаме като елемент от военните 
способности на Алианса, изградени и използвани в операцията. В 
този ѝ вид – елемент от военните способности на Алианса, можем да 
я представим и като военна инфраструктура. Но веднага следва да 
посочим, че в етапа на подготовката и в хода на операцията при не-
обходимост и наличие на съответните характеристики, отговарящи на 
изискванията и/или стандартите, ще се използват елементи и от оста-
налата инфраструктура в театъра на операцията, особено при опера-
ции на НАТО в отговор на възникнала криза извън обхвата на чл. 5, 
които по разбираеми причини няма да се провеждат на съюзна тери-
тория, а на територията на една или повече страни, които не са член-
ки на НАТО. 

Както военната инфраструктура, така и елементи или части от 
невоенната ще бъдат използвани не само при придвижването и транс-
портирането на силите на НАТО към театъра на операцията и вътре в 
него, към и във зоната на съвместните операции, след като генерираните 
за дадената операция сили се съберат, предислоцират се в театъра на 
операцията, но и при разполагането на военните формирования, изг-
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раждащи силите, при техните тренировки за мисията в театъра на опе-
рацията или в зоната на съвместните операции. 

Военната инфраструктура включва недвижими имоти, обекти и 
съоръжения, предназначени за разполагане, дислоциране на войскови 
формирования (сили), включително сгради, складове, полигони, учебни 
центрове, морски съоръжения, летища, инженерни съоръжения, кому-
никационни и информационни системи и други съоръжения и системи, 
осигуряващи изпълнението на мисията. 

Не можем да не посочим като следваща опорна точка в изследва-
нето ни за инфраструктурата като елемент на съюзните способности на 
НАТО, които ще прилага и използва в дадена операция, че редица еле-
менти от невоенната и военната инфраструктура ще изградят и логис-
тичната инфраструктура в операцията. Като военни специалисти ние 
имаме знанието, че без необходимото ниво на логистично осигуряване и 
поддръжка в дадена операция не е възможно да се реализират поставе-
ните цели, както и няма да може да се използват способностите, да се 
разгърне и реализира техният потенциал. Макар че в доктриналните 
документи на Алианса логистичната инфраструктура се разглежда като 
елемент на военната, определено в нея могат да се включат не само еле-
менти, които изграждат военната. Самото разбиране за логистичната 
инфраструктура като система от инфраструктурни обекти и съоръжения 
от различен тип с определено географско положение и характеристи-
ки, които способстват за изпълнението на задачите за логистично оси-
гуряване и поддръжка в хода на операцията, потвърждава, че не би 
следвало да я разглеждаме като възможна за изграждане единствено на 
основата на елементите от военната инфраструктура. Например логис-
тичната инфраструктура, която НАТО ще изгради и използва при под-
готовката и провеждането на дадена операция, може да включва струк-
турни елементи, като сгради, складове, площадки и терени, пътна, желе-
зопътна, морска инфраструктура и съпътстващите ги системи, съоръже-
ния и дейности като електрозахранване, водозахранване, инсталации, 
метеорологично осигуряване, а всичко това не може да бъде само от 
военната инфраструктура. Следва да посочим също, че изграждането и 
използването на способностите за операцията са пряко свързани и с ос-
танали логистични дейности, като настаняването на личния състав, изг-
раждащ и попълващ щабовете и силите, храненето и битовото му осигу-
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ряване, а също изграждането и поддържането на линиите за комуника-
ции в театъра на операцията и зоната за съвместните операции. 

Основният модел за планиране на съюзни операции в НАТО на 
настоящия етап е планиране на база на способности. Планирането на 
инфраструктурата също се извършва на тази основа. Така използването 
на инфраструктурата при подготовката и в хода на операцията се пла-
нира в процеса на планиране и е неотменен елемент на концепцията за 
операцията. Тогава се прави и сравняване на необходимата инфраструк-
тура с наличната в конкретната географска зона – театъра на операцията 
и зоната за съвместните операции. Недостигът на необходимата инф-
раструктура води до дефицит във военните способности за операцията. 
Този проблем следва да бъде решен в процеса на планирането. Плани-
рането на инфраструктурата не бива да се разглежда единствено на опе-
ративното ниво на планиране в НАТО, а във взаимодействие и коорди-
нация със стратегическото ниво в лицето на върховния главнокоманд-
ващ на съюзните сили в Европа (SACEUR). Планират се конкретни дей-
ности, чрез които да се преодолее поне в известна степен дефицитът в 
т.нар. „критични области и нива”, или да се покрият критичните изиск-
вания от инфраструктура в театъра на операцията и зоната за съвмест-
ните операции. 

Част от инфраструктурата, която не е само елемент на военната, 
са и редица органи и структури за медицинско осигуряване, използвани 
от Алианса в хода на операцията. За осигуряване на този елемент от 
способностите на НАТО – медицинските и евакуационните способнос-
ти, основната част от медицинските органи за управление и структурите 
за медицинско осигуряване се изгражда и поддържа още от мирно вре-
ме. Това са както различните по своя състав и мащаб медицински пунк-
тове, стационарни многопрофилни болници, които се използват не само 
в мирновременния период, а и в хода на операцията, болници за долеку-
ване, продължително лечение и рехабилитация, така и полеви болници, 
които се развръщат основно в хода на операцията, различни специали-
зирани звена за извънболнична помощ, медицински отряди за бързо 
реагиране и евакуация и други специализирани структури. 

На основата на всичко това можем да направим някои обобще-
ния за инфраструктурата като същностен елемент от изгражданите спо-
собности на Алианса за дадена операция или кампания.  
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Първо. Инфраструктурата също е много важна част от изгражда-
нето на способностите на НАТО за провеждане на която и да е опера-
ция, за която Алиансът е взел политическо решение. Обвързаността ѝ с 
логистиката, с осигуряването и поддръжката на личния състав, изграж-
дащ силите в операцията, а и с част от невоенните източници на сила, 
мощ и влияние само потвърждава за пореден път, че нито един от еле-
ментите на военните способности на Алианса не може да се разглежда 
сам за себе си, не може да се отдели от другите елементи, а само чрез 
тяхното комбиниране и взаимно допълване би могло да се изградят и 
поддържат по възможно най-добрия начин необходимите способности. 

Второ. Редица елементи и от гражданската (невоенната), и от во-
енната инфраструктура способстват за изграждането на логистичната 
инфраструктура на НАТО за дадена операция, чиято необходимост е 
несъмнена, тъй като без добре изградена единна логистична инфраст-
руктура не е възможно да се разкрие и използва потенциалът на налич-
ните способности. А както посочихме, изграждането и използването на 
способностите за дадена операция са пряко свързани с всички останали 
логистични дейности (настаняване на личния състав, изграждащ и по-
пълващ щабовете и силите, хранене, битовото осигуряване), а също и с 
изграждането и поддържането на линиите за комуникации в театъра на 
операцията и зоната за съвместни операции. 

Трето. Изследването на инфраструктурата показва по-пълно вза-
имовръзката и взаимозависимостите между различните елементи на 
военните способности, изграждани от НАТО за всяка операция, а и до-
пълването на способностите с уменията, чиито носител са хората, лич-
ният състав от различните нива и категории, което за пореден път до-
казва, че способностите са единство на множество елементи – всеки 
елемент подпомага изграждането на различни способности и всяка спо-
собност се изгражда от връзката на няколко елемента. 
Личен състав, подготовка и оперативна съвместимост. 

Позволяваме си да обединим тези три елемента, които носят кон-
кретни характеристики на военните способности на НАТО, в обща гру-
па, тъй както те са функционално свързани в триединство. 

Подготовката и оперативната съвместимост в НАТО се разглеж-
дат на основата на личния състав, т.е. на основата на човешките ресур-
си. Следва да посочим, че подготовката и оперативната съвместимост 
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имат своето проявление и в елемента „доктрини и концепции”, както 
вече беше казано. Освен това трябва ясно да заявим, че много важна 
част от подготовката на силите и оперативната им съвместимост са 
единните критерии – силите да отговарят на единни стандарти. Пости-
гането на тези единни стандарти се реализира чрез подготовката на си-
лите. От своя страна и самата оперативна съвместимост се постига в 
хода на подготовката на различните сили, определени от страните член-
ки за изграждане на необходимите способности за операцията. 

От направените обобщения за другите елементи на способности-
те става ясно, че тази група елементи също има проявление и влияние 
върху останалите елементи на способностите на Алианса, като това 
проявление се открива не само при развитието и изграждането на орга-
низационната структура, а също и при командването и управлението. 

В хода на изследването, което ни разкрива оперативната съвмес-
тимост23 като способност на силите от две или повече страни да се обуча-
ват, упражняват и провеждат ефективно операции заедно в изпълнение на 
възложени мисии и задачи, като възможност да се действа съвместно при 
изпълнение на поставени задачи, се вижда, че тези способности няма как 
да се постигнат извън рамките на подготовката, и то на личния състав на 
всичките войскови формирования, изграждащи конкретните сили. Опера-
тивната съвместимост по този начин се явява основа на един водещ и 
основополагащ принцип при подготовката и провеждането на всяка опе-
рация на НАТО в отговор на криза – многонационалността. 

Разглеждайки войсковите формирования, които ще изградят 
конкретните сили, които ще бъдат основа на военните способности на 
НАТО, е добре да посочим и разбирането за военна оперативна съвмес-
тимост, защото именно на нейна основа Алиансът ще изгражда способ-
ностите, които ще използва в дадената операция в отговор на криза. Во-
енна оперативна съвместимост е способността на военни сили заедно и 
ефективно да се подготвят, участват в учения и провеждат операции при 
изпълнението на възложени мисии и задачи.24  

Тези определения за пореден път показват, че военните способ-
ности на НАТО се изграждат от различни, но неразделно свързани еле-
менти и се крепят от съвместната подготовка, съвместните доктрини и 

                                                           
23 Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-6, 2013 г. 
21 Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-6, 2013 г.  
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концепции, единното разбиране и възприемане от личния състав на док-
триналните документи и оперативната съвместимост. От друга страна, 
именно оперативната съвместимост е най-близко до разбирането за 
свързаността на силите, която е не само една от последните инициативи 
на НАТО за изграждане на още по-добри и пълни способности на сили-
те му, но е и в основата на развитието на бъдещите му способности. 

Но, за да могат силите да се обединят в едно цяло, да се постигне 
тяхната свързаност и да се изпълнят по възможно най-ефективния и 
най-ефикасния начин поставените мисии и задачи в една операция на 
НАТО, в хода на подготовката, основана на единни концепции и докт-
рини, е необходимо силите да отговарят на определени (единни) стан-
дарти, да се обучават, тренират и изграждат като сили още от мирнов-
ременния период на основата на еднакви изисквания. Това разкрива 
следващата основна характеристика на военните способности на Алиан-
са, на всеки един от техните структурни елементи – всичките да отго-
варят на предварително зададени единни стандарти. 

Под стандартизация във военната област в НАТО се разбира 
процесът на разработване и прилагане на концепции, доктрини, проце-
дури и модели с цел постигане и поддържане на съвместимост, взаимо-
заменяемост или унификация, необходими за постигане на изискваното 
ниво на оперативна съвместимост или оптимизиране употребата на ре-
сурси – в оперативната, материалната и административната област, 
включително и на човешки ресурси.25 

Анализът на тази характеристика на военните способности на 
Алианса показва, че не само подготовката, оперативната съвместимост 
и личният състав, изграждащи конкретните способности във всяка опе-
рация, но и целият процес на изграждане на организационната структу-
ра на НАТО, на подготовката, планирането и провеждането на всяка 
операция, на командването и управлението, а и изискванията, предявя-
вани към съответните инсталации и съоръжения от инфраструктурата в 
театъра на операцията и зоната за съвместни операции, следва да се ос-
новават на единни критерии, на единни стандарти. Това отново потвър-
ждава, че всяка военна способност се изгражда на основата на взаимо-
действието, взаимозависимостите, синхронизирането, но и на разнопо-
сочните влияния на различните елементи от съвкупността доктрини и 
                                                           
25 Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-6, 2013 г. 
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концепции, организационна структура, подготовка, личен състав, ко-
мандване и управление, инфраструктура и оперативна съвместимост, 
като при това взаимодействието, взаимозависимостта и синхронизира-
нето се основават и на единни стандарти, единни критерии при изграж-
дането на целия набор от военни способности на НАТО. 

Имаме основание да обобщим, че категорията „военна способ-
ност” (военни способности, изграждани от НАТО) може да се разглежда 
в много и различни аспекти, производни както от нейните характерис-
тики, така и от характеристиките на отделните структурни елементи, 
които я изграждат. Основното, което следва да търсим в процеса на изг-
раждането и поддържането на военни способности на НАТО, е усъвър-
шенстването, развитието, взаимодействието, взаимодопълването на раз-
личните елементи в тях, което ще позволи да се подобрят и самите спо-
собности. По този начин, разкривайки все по-пълно тяхната природа и 
движещите ги сили, ще сме в състояние да подобряваме и стандартите, 
на които ще искаме да отговарят самите способности, защото не може 
да създаваме стандарти постфактум – трябва да ги дефинираме още в 
процеса на изграждане на новите, подобрени способности. 

Сега обаче ще се върнем към основната насока в изследването, а 
именно способностите на НАТО за управление на кризи, за отговор на 
кризи от различен характер, които са извън чл. 5 от Вашингтонския дого-
вор – колективната отбрана на Алианса. Ще споменем отново, че НАТО 
не изгражда отделни способности за отговор на кризи, а изградените от 
него военни способности трябва да покриват пълния спектър от мисии и 
задачи, които могат да възникнат и да бъдат определени от политическо-
то ръководство на НАТО във всяка кризисна или конфликтна ситуация.  

 
2.2. Видове операции в отговор на криза извън чл. 5 
от Вашингтонския договор и необходими 
способности за тяхното провеждане 

 

Визирайки различния характер на операциите, за които Алиансът 
приема като необходимост да изгради съответните способности, за да е в 
състояние да даде адекватен отговор на всяка потенциална рискова ситу-
ация, на всяка заплаха за мира и сигурността, която би могла да ескалира 
в криза или конфликт, на срещата на върха във Вашингтон през 1999 г. 
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НАТО отново препотвърждава необходимостта от изграждане на способ-
ности за провеждане на операции в отговор на криза извън чл. 5, зададени 
като „дневен ред” още в Стратегическата концепция от 1991 г. В периода 
1991 – 1999 г. НАТО започва да изгражда и развива теоретичните си 
виждания за операциите в отговор на криза извън обхвата на чл. 5. 

На срещата във Вашингтон се поставя широката основа на тези 
операции. Посочва се, че бъдещето на НАТО е свързано с възможностите 
за провеждане на подобен вид операции, за които следва не само да бъдат 
осигурени необходимите способности, но и тези способности да са гъвка-
ви, разнообразни и да са в състояние да покрият всички произтичащи ми-
сии и задачи, определени за военния инструментариум на Алианса, а и за 
единодействието и координацията му с всички останали източници на 
сила, с които НАТО разполага. Още в началото на разглеждането на въп-
росите за операциите в отговор на криза извън чл. 5 военният инструмен-
тариум на НАТО се определя като елемент на ефективния кризисен мени-
джмънт, който Алиансът осигурява в даден кризисен район, регион или 
страна. Теорията на кризисния мениджмънт в НАТО също се развива и в 
настоящия момент е обогатена с теорията за всеобхватния подход, в която 
ясно се посочва, че военният инструментариум на Алианса е само един от 
източниците на сила, с които разполага и които ще използва при необхо-
димост от даване на отговор на каквато и да е кризисна или конфликтна 
ситуация заедно с всички останали източници на сила и мощ – политичес-
ки, икономически, социални, информационни и инфраструктурни. 

Част от теорията за всеобхватния подход и основно за неговото 
проявление и прилагане във военната сфера и при използването на во-
енния инструментариум съвместно с останалите източници на сила съ-
що е предмет на разглеждане в изследването, но тук ще се спрем на 
операциите в отговор на криза извън чл. 5, за които НАТО изготви от-
делна теория, в чиито рамки се опитва да даде необходимите отговори 
за това как и при какви условия ще използва военните си способности, 
когато се налага да отговори адекватно на предизвикателствата, риско-
вете и заплахите, генерирани в съвременната среда за сигурност. 

Можем да кажем, че всички теоретични постановки на Алианса, 
отнесени към операциите в отговор на криза, са производни от Стратеги-
ческата му концепция, в която ясно заявява, че ще разглежда подобни опе-
рации единствено извън контекста на чл. 5 от Вашингтонския договор. 
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Управлението на кризи е посочено като втора основна мисия (за-
дача), за която трябва да се изграждат и поддържат съответните способ-
ности. В Концепцията НАТО заявява, че активно ще използва подходя-
щата комбинация от политически и военен инструментариум, за да под-
помага управлението на развиващи се кризи, които потенциално могат 
да застрашат сигурността му, преди те да ескалират в конфликти; да 
прекратява текущи конфликти, когато засягат сигурността му; да подк-
репя консолидирането на стабилността в постконфликтни ситуации, 
когато това допринася за евро-атлантическата сигурност. 

Разбираемо всички тези възможни действия ще бъдат съставна 
на операцията за управление или в отговор на кризата. За представяне 
на целия набор от възможни действия в хода на подобна операция, за 
даване на завършена характеристика на този вид операции и тяхното 
описание и обособяване НАТО възприема термина „операции в отговор 
на криза извън чл. 5 на Вашингтонския договор” (non-article 5, crisis 
response operations). Теоретичните въпроси, свързани с тези операции, 
са разгледани в Съюзната съвместна доктрина за операции в отговор на 
кризи извън чл. 5 (Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response 
Operations, AJP-3.4(A)). Според определението, което НАТО дава в нея, 
тези операции по своята същност са многофункционални, включват ре-
дица политически, военни, граждански дейности, провеждат се в съ-
ответствие с международното право, включително международното 
хуманитарно право, допринасят за предотвратяване и решаване на 
конфликти, имат нерядко хуманитарни цели, а управлението на криза-
та чрез тях е подчинено на обявените цели от НАТО.26 То дава още по-
пълна представа за това, че военният му инструментариум, военните му 
способности няма да се използват самостоятелно и в изолиран вид, а ще 
са в синхрон с целите в операцията и с всички останали действия и ак-
тивности от страна на останалите негови инструменти, а и на останали-
те международни участници (играчи). 

Анализът на посочените теоретични постановки за операциите в 
отговор на криза извън чл. 5, възприети от НАТО, ни дава основание да 
направим следните основни обобщения: 

                                                           
26 Съюзна съвместна доктрина за операции в отговор на кризи извън чл. 5, AJP-3.4(A), xi, 
Ratification Draft 1. 
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Първо. НАТО разглежда изграждането на способности за подобен 
вид операции с основен приоритет. Това е неизменна дейност за него, как-
то колективната отбрана и кооперирането в сферата на сигурността. Али-
ансът декларира амбицията и готовността си да провежда такива операции 
както самостоятелно, така и с всички останали играчи на международната 
сцена в сферата на сигурността, които са заявили желание за регулиране 
на конкретната криза. Това е една от стъпките в посока извършване на 
коренна промяна в природата на НАТО, възприета при самото му създа-
ване. Управлението на кризи е толкова различно от колективната отбрана, 
че НАТО недвусмислено подава ръка за този вид дейност на всяка между-
народна, правителствена, неправителствена организация и/или структура 
и е готов да използва своите способности в такава операция (за управле-
ние и отговор на криза) във взаимодействие и синхронизация с тях. 

Второ. НАТО ясно показва разбирането си за това по какъв начин 
разглежда използването на способностите си в подобна операция. Кате-
горично се заявява, че операциите в отговор на криза извън чл. 5 ще се 
провеждат само под политическия контрол и със стратегическото ръко-
водство от САС на Алианса. Те могат да бъдат провеждани от НАТО в 
самостоятелен вид, но в повечето случаи това става в сътрудничество с 
други международни организации – правителствени и неправителствени, 
а така също и в сътрудничество и координация със страна домакин (стра-
ни домакини) извън НАТО, на чиято територия е операцията и която ще 
оказва по-широка или не толкова широка и изразена подкрепа на негови-
те действия. Така чрез различните нива на участие на различните играчи 
ще се допълват многостранният характер на операцията и нейната слож-
ност и ще бъде още по-приемливо провеждането ѝ и използването на во-
енните способности на НАТО в нея, ще се намали значително политичес-
ката чувствителност, присъща на редица международни субекти, които са 
имали или продължават да имат негативно отношение към провеждането 
на конкретната операция в отговор на развиваща се криза. 

Трето. Основната разлика между операциите по чл. 5 от ВД и те-
зи извън него е, че няма формално задължение за страните, членки на 
НАТО, да участват в операция от втория вид. Това е национално реше-
ние на всяка страна от НАТО и когато страната членка заяви своето не-
участие в дадената операция, способностите на НАТО ще се допълват и 
от партниращите му страни, които не са негови членове. 
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Изследвайки способностите на НАТО за отговор на кризи от 
различен характер, основно извън обхвата на чл. 5 от Договора, е целе-
съобразно да посочим какво включват доктриналните документи на 
Алианса в тази насока – какви основни видове операции от този вид 
разглежда НАТО, какви са техните характеристики и на каква основа 
се определят различните задачи, които следва да бъдат изпълнени от 
войсковите формирования на различните страни членки от различните 
видове и родове войски и да бъдат включени в програмите за тяхната 
подготовка през мирновременния период. Защото, изпълнявайки тези 
задачи по време на своята подготовка, обучавайки се и провеждайки 
различни по характер, съдържание и цел дейности, силите ще придо-
биват необходимите им умения, които ще доразвиват способностите 
им. Способности, които на основата на разнородните по своя характер 
задачи и дейности ще са не само с военна насоченост, но и такива, ко-
ито ще са възможно най-близки до напълно граждански действия и 
активности. 

В този контекст отново ще се спрем на същността и съдържание-
то на един от базисните елементи на военните способности на НАТО – 
доктриналните схващания, и на това как доктрините способстват за раз-
витието на оперативната съвместимост на силите на НАТО и единната 
насоченост на подготовката им за постигането на по-добра и цялостна 
координация и синхронизация в действията на военния му инструмен-
тариум с всички останали източници и инструменти на сила и мощ. По 
този начин специфичните операции и възможните задачи в тях, посоче-
ни в Доктрината на НАТО за операции в отговор на криза извън чл. 5 от 
ВД, ще способстват за развитието на неговите военни способности и на 
връзката между военното и гражданското планиране за прилагане на 
широк и многостранен набор от мерки за овладяване и управление на 
конкретната криза. 

В Доктрината като основни видове операции в отговор на криза 
извън чл. 5, за които следва Алиансът да изгражда способности, са по-
сочени операциите за поддържане на мира, противопоставянето на аси-
метричните действия, подкрепата на гражданските власти, операциите 
за търсене и спасяване, операциите за небойна евакуация, операциите за 
извеждане, налагането на санкции и ембарго и осигуряването на свобо-
да на корабоплаването и въздухоплаването. 
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2.2.1. Операции за поддържане на мира 
 

Операциите за поддържане на мира могат да бъдат описани като 
операции, в които безпристрастно се използват дипломатически, граж-
дански и военни средства, обикновено на основата на целите и принци-
пите на Хартата на Обединените нации, за да се възстанови или запази 
мирът. Те могат да включват действия за предотвратяване на конфлик-
ти, действия, определяни като миротворчество, налагане на мир със си-
ла, мироопазване, изграждане на мир, а също и подкрепа за хуманитар-
ната помощ. 
Предотвратяване на конфликти. 

Това са дейности, които обикновено се провеждат в съответствие 
с принципите на глава VI от Устава на ООН – Мирно уреждане на спо-
рове. Могат да включват както дипломатически, икономически или ин-
формационни инициативи, така и действия, насочени към реформиране 
на сектора за сигурност на страната, в която се провежда операцията в 
отговор на криза, за да я направи по-податлива и възможна за демокра-
тичен контрол. Включват се също и действия за разгръщане на силите, 
които освен демонстриране на сила и воля за конкретни задачи и дейст-
вия ще изпълнят и задачи като предотвратяване или съдържане на меж-
дународни или вътрешнодържавни спорове, за да се стигне като краен 
резултат до намаляване на ескалацията и избягване на военен или въо-
ръжен конфликт. 

Военните способности, използвани при предотвратяване на кон-
фликти, по принцип следва да бъдат фокусирани върху подкрепата, коя-
то могат да предоставят на политиката и конкретните политически ре-
шения, а също и да подпомогнат общите усилия за смекчаване на при-
чините за обществено напрежение и вълнение. Тези усилия, полагани от 
различните участници и международни играчи в операцията, могат да се 
реализират както преди началото на интервенцията – навлизането на 
военните сили на територията на дадена страна/и, така и след конкрет-
ната намеса, след конкретните действия, поставящи началото на управ-
лението на кризата, с цел да се защитят проведените реформи и да се 
консолидира процесът за създаване на желаните условия в района на 
кризата. Военните дейности за предотвратяване на конфликта са изцяло 
съобразени с политическите искания и включват ранно предупрежде-
ние, наблюдение и превантивно разгръщане. 
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В своята практика досега, произтичаща от различните операции 
от този вид, НАТО е изградил по пълен и недвусмислен начин подоб-
ни способности. Алиансът разполага с достатъчно на брой и достатъч-
но мощни и силни експедиционни способности. Той е един от малкото 
международни играчи в сферата на сигурността, който разполага с 
възможности за стратегически транспорт, чрез които да е в състояние 
да предислоцира свои сили и структури във всяка точка на Земята при 
необходимост. Следователно, ако се наложи предварително да бъдат 
развърнати сили за изпълнение на задачи за превантивно демонстри-
ране на сили в даден регион, НАТО има възможно най-големи способ-
ности за това. 

На базата на изградената система за ранно предупреждение на 
Алианса (The NATO Inteligence Warning System) НАТО разполага със 
способности за ранно предупреждение. Дори и без да се налага да има 
или разполага свои средства на дадена национална територия, чрез само-
летите AWACS НАТО е в състояние да се свърже с радарите на дадената 
страна и по този начин да приема данни от тях, на чиято основа да изг-
ражда все по-добри способности за наблюдение и ранно предупреждение. 

Можем да посочим, че що се отнася до способностите му за след-
конфликтно възстановяване, за стабилизиране на дадена страна или ре-
гион, има все още какво да се желае и НАТО продължава да търси свои-
те партньори за тяхното изграждане основно в лицето на различни меж-
дународни, правителствени и неправителствени организации и структу-
ри, които разполагат с по-широк и разностранен набор от граждански 
способности за това. 
Миротворчество или омиротворяване.  

Тази категория обхваща разнородни дейности, ръководени ос-
новно от дипломатическите инструменти, за установяване на примирие 
или бързо мирно уреждане на възникналия конфликт. Провеждат се, 
след като конфликтът е започнал. Чрез различни многоспектърни и 
комплексни подходи дейностите по миротворчество могат да включват 
предоставяне на добри услуги, посредничество, помирение, както и дип-
ломатически натиск, изолация, санкции или други ограничителни дейст-
вия и активни мероприятия. Независимо че миротворчеството се осъщес-
твява главно чрез дипломатически средства, военните способности на 
НАТО могат да се използват за подкрепа на усилията за постигане на 
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мир, като това може да стане косвено, чрез заплахата от използване на 
сила и провеждане на интервенция, или под формата на пряко участие на 
военни сили и средства, които изпълняват допълнителни задачи. 

Конкретизирайки, можем да посочим, че тук са необходими пре-
димно граждански, дипломатически и политически способности. А като 
имаме предвид кои страни членуват в НАТО, можем спокойно да заклю-
чим, че в дипломатическата и посредническата роля, в оказването на на-
тиск, ако или когато се налага, едва ли има друг световен съюз, който да 
разполага с по-добри, по-развити и ефективни способности в тази област. 
Налагане на мир. 

Операциите и дейностите за налагане на мир със сила обикнове-
но се провеждат съгласно принципите на глава VII от Устава на ООН – 
Действия в случай на заплахи срещу мира, нарушения на мира и актове 
на агресия. Разликата между този вид операции и другите операции за 
поддържане на мира е, че мандатът, даден на основата на глава VII, поз-
волява по-голяма свобода на действие за командира и силите като цяло 
относно използването на сила, без да губи легитимност, с по-широк на-
бор от възможности и позволени действия. Дори в операциите за нала-
гане на мир със сила съгласието за регулиране на конфликта трябва да 
бъде постигнато чрез убеждаване, преди да се използва сила, преди да 
се включат военните способности на Алианса. Самата принуда чрез из-
ползване на сила е възможна по всяко време, без да променя първона-
чалния мандат. Тези операции са принудителни по своя характер и се 
провеждат, когато не е постигнато съгласието на всички страни в конф-
ликта или това съгласие не може да е сигурно. Те могат да имат за цел 
да запазят мира, включително със заплаха за използване на сила, или да 
го възстановят, ако вече е нарушен, като се приложат условията, опре-
делени в пълномощието. При провеждане на операции за налагане на 
мирните условия със сила връзката между политическите и военните 
цели трябва да бъде изключително близка и ясна. Важно е да се подчер-
тае обаче, че целта не е поражението или унищожаването на противос-
тоящите сили, а да се принудят и убедят страните да се съобразят с оп-
ределеното в мандата за провеждане на операцията желано крайно със-
тояние и установените правила и разпоредби. 

Обобщавайки, стигаме до извода, че в операция за налагане на 
мир способностите, необходими за провеждането на различните дей-
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ности в нея, са много близки до конвенционалните действия на военни-
те формирования, включени в операцията. Започвайки от способностите 
за ранно предупреждение, разузнаване, демонстриране на сила, оказване 
на натиск, включително и дипломатически, и икономически, премина-
вайки през способностите за провеждане на действия за силово разделя-
не на враждуващи групировки в зоната на кризата или конфликта, за 
установяване на буферни зони или зони на сигурност между тях, за пат-
рулиране и изграждане на различни по вид контролни постове, стигайки 
до способностите за разоръжаване на враждуващите страни (групиров-
ки), за демобилизация и поддържане на установените правила, включи-
телно със сила, можем недвусмислено да посочим, че НАТО разполага с 
възможно най-пълния набор от способности в международен план. Все 
пак, имайки предвид някои от последните операции от този вид, прове-
дени от Алианса с различен мандат или пък и без мандат за тях, следва 
да посочим, че НАТО търси отговор на въпросите за възможността за 
провеждане на подобни операции и за изграждането на по-ефективни и 
постоянни способности в тази сфера. Определено при използването на 
сила, при изпълнението на различни задачи от военния му инструмента-
риум в такава операция НАТО няма никакви проблеми, но в сферата на 
демобилизацията, разоръжаването и социализирането обратно в общес-
твото на членовете на въоръжените групировки или страни има все още 
какво да развива като способности. 
Мироопазване. 

Операциите за мироопазване обикновено се предприемат в съот-
ветствие с принципите на глава VI от Устава на ООН – Мирно уреждане 
на спорове, за да се наблюдава и улесни прилагането на мирно споразу-
мение. Загубата на съгласие или развитието на отношения, които водят 
до несъгласие между страните в конфликта, могат да са причина, която 
ще ограничи свободата на действие на силите на НАТО и ще застраши 
продължаването и изпълнението на мисията. Една такава операция при 
достигане на критични изисквания в насока свобода за действие на си-
лите на Алианса може да премине на даден етап дори в операция за на-
лагане на мирните условия със сила. В този случай провеждането на 
операцията за мироопазване ще се основава първо на изискването да се 
изгради нейната легитимност и да се запази и развие тази легитимност 
след това в нейния ход. 
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В опит да обобщим, можем да кажем, че операцията за мироо-
пазване е близка до миротворчеството, а на определен етап може да се 
доближи и до операция за налагане на мирните условия със сила. Това 
показва, че като цяло НАТО разполага с широк набор от способности за 
провеждането ѝ. Остават, разбира се, проблемните моменти с наличните 
способности на Алианса за демобилизиране и социализиране на разо-
ръжените лица от различните страни в конфликта или кризата. 
Изграждане на мир. 

Изграждането на мир включва действията, които поддържат поли-
тически, икономически, военни и социални мерки чрез комплексни под-
ходи и които са насочени към подсилване и подкрепяне на политическото 
(дипломатическото) уреждане на конфликта. Тези комплексни действия и 
подходи обхващат редица механизми за намиране на най-добрия път за 
постигане на мирните условия между враждуващите страни в кризата или 
конфликта, за установяване и подпомагане дейността на различни прави-
телствени и неправителствени структури и организации, които могат да 
подкрепят мирното уреждане на конфликта, да допринесат за консолиди-
ране на мира, изграждане на чувство за увереност и доверие във и между 
страните, постигане на благополучие и подкрепа на икономическото въз-
становяване на страната като цяло. Необходимостта от толкова голям 
кръг разнородни дейности и комплексният характер на операциите за 
изграждане на мира изискват всестранна ангажираност както в полити-
чески и икономически аспект, така и хуманитарни и развойни дейности и 
ресурси за дългосрочно политическо решаване на конфликта и отстраня-
ване на условията, довели до неговото ескалиране. 

Ако трябва да обобщим, можем да посочим, че за провеждането 
на този вид операции се изисква възможно най-пълен, всеобхватен и 
комплексен набор от способности, като синергията при прилагането на 
граждански и военни способности е най-цялостна и наложителна. 

Способностите са изключително разнородни – за изграждане на 
държавните структури и институции в страната, пострадала от конф-
ликта или кризата, за осъществяване на различни социални мерки и 
прилагане на различни социални програми, за осигуряване на икономи-
ческо развитие в почти нов вид или на нова основа (понякога, дори и 
след вътрешнополитичекса криза, в дадена страна икономическата инф-
раструктура е толкова разрушена, че се налага нейното почти пълно 
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възстановяване), за изграждане на структурите за сигурност, за изпъл-
нение на различни хуманитарни дейности. Анализирайки някои от опе-
рациите, проведени от НАТО или от коалиции на желаещите, в които 
водеща роля имат страни членки, през последните 10 – 15 години, става 
ясно, че в редица области на посочените способности има значителни 
пропуски, големи празноти и недоразбиране. Едва ли можем да кажем, 
че след операцията в Ирак през 2003 г. или след края на бойната опера-
ция в Афганистан там са постигнати желаните крайни състояния. Също-
то се отнася и за положението, което остава в Ирак след операцията на 
коалицията от желаещи. Не може да твърдим, че операцията на НАТО в 
Афганистан „Международни сили за поддържане на сигурността”, коя-
то от 1 януари 2015 г. под името „Решителна подкрепа” премина в друг 
вид – операция с основни дейности тренировка на местните структури 
за сигурност, подпомагане и съветване, много по-близка до изграждане-
то на мир, е успешна. След повече от 12 години не може да се каже, че 
ситуацията в Афганистан е по-добра от гледна точка на сигурността на 
обществото и на международните играчи, провеждащи различни дейст-
вия на територията на страната. 

Можем да заключим, че има още много какво да се подобрява и 
развива като способности за стабилизиране, за следконфликтно възста-
новяване, за изграждане на структурите на централната и местната ад-
министрация, за административен капацитет в засегнатата страна, за 
изпълнение на различни проекти в социалната дейност – образование, 
медицина, подпомагане на възрастни, пострадали и ветерани, за граж-
данско-военно сътрудничество. 

 
2.2.2. Противопоставяне на асиметрични действия 

 

В Съюзната съвместна доктрина на НАТО за операции в отговор 
на криза извън чл. 5 от ВД, на чиято основа обвързва изграждането на 
военните си способности с останалите елементи и с която е свързана 
еволюцията в разбиранията на Алианса за подобни действия, които 
трябва да е в състояние да покрие със своите способности, терминът 
„асиметрична заплаха” се използва в доста широк, комплексен смисъл. 
Асиметричната заплаха включва и се отнася до всички видове некон-
венционални методи за прилагане и използване на насилствени дейст-
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вия, чрез които се противостои на традиционните възможности на даден 
противник, противостояща страна. Под асиметрични дейности се разби-
рат многообразни действия/актове от военен, политически, психологи-
чески, наказателен или икономически характер, които могат да се про-
веждат както от два или повече местни участници (играчи) в даден кон-
фликт, така и от различни неправителствени участници (нередовни (не-
регулярни) активисти). Терминът „асиметрична дейност” се определя в 
доктриналния документ като „използването или заплахата от използване 
на сила чрез нередовни сили (нерегулярна войска), групи или лица, чес-
то идеологически или престъпно мотивирани, за да се извършат или да 
се предотвратят дадени промени, които ще бъдат предизвикателство за 
конкретното управление и власт”. Тяхната цел е да се свали или отслаби 
властта на правителството или да се окаже влияние върху външни си-
ли/играчи с помощта предимно на асиметрични методи. Тази широка и 
комплексна категория дейности и неконвенционални методи включва 
бунтове, въстания, тероризъм, престъпна дейност/престъпност, безре-
дици, вълнения и подривна дейност. 

Противопоставянето и противодействието на различните по своя 
характер асиметрични дейности изискват от всички сили на НАТО, на 
чиято основа той ще изгради своите способности, да имат единно раз-
биране за специфичния характер на конфликта, неговия контекст и учас-
тниците/страните в него. Обикновено това е много по-трудно при конф-
ликт, в който се осъществяват асиметрични дейности, в сравнение с този, 
в който основно се използват конвенционални сили/редовни войски. 

Противопоставянето на асиметрични действия се основава на два 
основни подхода от страна на НАТО. Възможно най-ефективните стра-
тегии за противопоставяне на подобни асиметрични заплахи се градят 
на директния и индиректния подход. Разбира се, тези два подхода след-
ва да се прилагат и използват в най-голяма степен на координация и 
синхронизация, да се подкрепят взаимно, да се интегрират чрез тях на-
личните способности за едновременно нарушаване дейността на бун-
товниците/терористите, както е при изпълнението на поставените зада-
чи от силите на НАТО в текущите операции в ЗСО, а и да се извършат 
определени промени в средата за сигурност, в която те действат, за да се 
отслабят и ограничат способностите на противостоящите сили и влия-
нието им в бъдеще. 
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Директният подход включва преки действия, предприети срещу 
бунтовници/терористи и/или техните структури и организации с цел да 
се неутрализира непосредствена заплаха и/или да се намали оператив-
ната способност на организацията им. Неутрализирането или защитата 
от непосредствената заплаха се извършва чрез неутрализиране/разру-
шаване на мрежата участници/играчи – ресурси – структури за подкрепа 
и чрез предотвратяване повторната поява на заплахата, която веднъж е 
неутрализирана. Следва да посочим, че гъвкавостта на терористичните 
организации и мрежи, способностите им да възстановяват в много крат-
ко време своите сили и да реорганизират или преориентират усилията 
си в друго направление ограничават в дългосрочен план ефективността 
на директния подход най-вече като единствен метод и единствено сред-
ство за противодействие на бунтовниците и терористите. 

Специфични за директния подход са операции и действия, насо-
чени към унищожаване или неутрализиране на бунтовниците/терорис-
тите и техните структури и организации. Тези действия се съсредоточа-
ват върху терористичната инфраструктура и ръководството на конкрет-
ната структура/организация, които им предоставят глобален достъп и 
свързаност с различните им елементи, клетки и сподвижници. Действи-
ята трябва да са насочени и към спиране на техните ресурси – финансо-
ви, материални и човешки, необходими им за поддържане на дейността 
им и за оцеляването им в дългосрочен план; предотвратяване на достъпа 
на подобни структури и организации до ОМУ и до възможността от 
използване на този вид оръжия или техни съставки. Освен това действи-
ята целят също да не се позволи придобиване, разработване или използ-
ване на ОМУ срещу страните, членки на НАТО. 

Анализът на директния подход показва, че много трудно биха 
могли да се изграждат способности за всички посочени дейности и най-
вече да се поддържат по-дълго време постоянно в готовност за дейст-
вие. Тези способности на Алианса се покриват основно от неговите си-
ли за бързо реагиране и от силите му за специални операции. 

Индиректният (косвеният) подход включва различните начини, с 
чиято помощ НАТО чрез своите способности, изградени за операцията, 
може да повлияе върху оперативната среда, в която се провежда всяка 
антитерористична и антибунтовническа операция. Този подход обикно-
вено включва действия, предприети в ЗСО в хода на операциите, осигу-
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ряващи свобода за придвижване и изпълнение на задачите (действията) 
от силите на НАТО срещу бунтовниците/терористите и техните структу-
ри и организации, както и действия, предприемани за постигане на иска-
ната промяна на средата. Индиректният подход е и средство, с което се 
намаляват способностите на бунтовническите/терористичните организа-
ции в операцията и се ограничават възможностите им да си осигурят 
подкрепа и убежища. Той съчетава различни операции и дейности, като 
стабилизиращи операции, гражданско-военно сътрудничество, контрара-
зузнаване, информационни операции, на чиято основа се постига синер-
гичен ефект, насочен в своята единност, взаимност и съвместно прилага-
не на различните действия от различните източници на сила и мощ на 
НАТО основно към подпомагане на страни, поискали международна 
подкрепа и помощ при справянето с бунтовници и/или терористи, както и 
с техни структури и организации, действащи на територията на тези 
страни. Обикновено подобни действия се предприемат в рамките на едни 
по-дългосрочни усилия от страна на Алианса, с които да се гарантира 
ефективно изграждане на способности от страната, поискала помощ за 
справяне с бунтовнически или терористични групировки и структури във 
времето напред; възпиране и възпрепятстване мълчаливата и активна 
подкрепа на бунтовниците/терористите. Това са действия, предприемани 
от НАТО, за да се откаже или ограничи подкрепата за бунтовнически-
те/терористичните организации и структури от различните междуна-
родни, правителствени и неправителствени организации, както и от оп-
ределени правителства, които могат да имат интерес от подобни дейст-
вия в дадена зона или страна. Индиректният подход включва и действия 
като промяна на условията, идеологиите, мотивацията и нагласите, как-
то и действия, насочени срещу подпомагане създаването и разширява-
нето на бунтовнически/терористични структури, организации и дейст-
вия – ерозиране на подкрепата за бунтовническите/терористичните иде-
ологии в даден регион, страна, зони, области, за да бъдат те изолирани 
от населението и обществения живот на страната, което ще улесни 
унищожаването или неутрализирането им чрез директни действия. 
Действията в рамките на тази специфична област от индиректния под-
ход са част от по-големи усилия, целящи да се постави под съмнение 
легитимността на бунтовническите/терористичните действия и вижда-
ния, да се неутрализира радикална, както и невярна, фалшифицирана 
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информация като обосновка за бунтове или използване и прилагане на 
терористични практики и действия. Освен това тези действия включват 
и мерки като борба с корупцията, бедността, хроничната безработица и 
неграмотността на населението, които също могат да бъдат много ус-
пешно използвани срещу бунтовниците/терористите, защото помагат да 
се намали подкрепата за тях, техните структури и организации с течение 
на времето. 

Обобщавайки, можем да посочим, че необходимите способности 
за противопоставяне на асиметрични действия са не по-малко разнород-
ни и комплексни от тези за операциите за изграждане на мир, а и двата 
вида операции включват сходни действия. Способностите за противо-
действие на асиметрични заплахи обаче, ако не са най-трудни за изг-
раждане и поддържане, то те се поставят на първото място по трудност 
и непредсказуемост. 

Анализът на част от проведените операции в световен мащаб за 
противопоставяне на асиметрични действия потвърждава, че НАТО 
притежава голям набор от способности за противодействие и противо-
поставяне на подобни действия, но не бихме могли да кажем, че тези 
способности позволяват покриване на всички необходими задачи и 
действия в такава операция. Едва ли изобщо може да приемем, че някоя 
страна или друга международна организация, развиваща дейност в сфе-
рата на сигурността, може да има пълния набор от способности, с които 
да е в състояние да изпълни всички задачи в операциите за противопос-
тавяне на асиметрични заплахи и действия. 

Анализирайки ситуациите, причинените жертви и разрушения, 
постигнатото насаждане на страх, разделянето на обществата на религио-
зен признак, както и разграничението на неприемащи и подкрепящи ис-
ляма в съвременната ни действителност, започвайки от 2001 г. (САЩ), 
преминавайки през 2004 г. (Мадрид), 2005 г. (Лондон) и стигайки до 
2012 г. (Бургас) и 2015 г. (Париж), се налага изводът, че не е възможно да 
се изградят способности, както военни, така и граждански, чрез които да 
се противостои напълно на подобни заплахи. 

Остава, разбира се, сближаването на обществата, опитите за на-
миране и установяване на връзки между тях, на чиято основа да преодо-
леят антагонистичните противопоставяния – културни, социални, рели-
гиозни и други. 
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Въстания и борба с въстания. 
Според доктрината на НАТО, описваща основните видове опера-

ции в отговор на криза извън обхвата на чл. 5, под въстание се разбира 
„организирано, често мотивирано на идеологическа основа движение, 
което има за цел да повлияе или да предотврати определена политичес-
ка промяна на държавната власт (желана от нея) в рамките на даден ре-
гион, фокусирано върху убеждаването или принуждаването на местното 
население чрез използване на насилие и подривна дейност”. Едно въс-
тание/бунт се характеризира с продължителна борба, която има както 
политически и икономически, така и социални и/или религиозни аспек-
ти. Тази борба много често е насочена и цели да срине авторитета на 
правителството на дадената страна, като при това ръководителите на 
въстанието/бунта се опитват да представят себе си като легитимна и 
надеждна алтернатива на държавното управление. Възможност за сри-
ване авторитета на правителството, осигуряване подкрепата на общест-
вото и разпростиране на влиянието си върху него въстаническите/бун-
товническите групи и движения виждат и в убеждаването на различните 
групи от населението, както и в използването на множество принуди-
телни мерки. Тези принудителни мерки включват различни тактики и 
методи, като насилие, подривна дейност и пропаганда. Въоръжената 
борба е най-разпространеният метод и най-често използваното средство 
за прилагане на насилие, а чрез него и за оказване на политически на-
тиск. Тя е в основата на възможността бунтовниците да постигнат и за-
държат превъзходство над националните въоръжени сили, да разклатят 
легитимността на даденото правителство и го принудят да изпълни ис-
каните от тях политически промени. 

Въстаниците/бунтовниците използват различни асиметрични 
действия, включително терористични методи и практики. Нерядко те се 
опитват да постигнат директен контрол над дадена територия (регион), 
както и контрол и влияние върху населението в нея. Тероризмът и раз-
личните му проявления сами по себе си не са и не могат да бъдат от ре-
шаващо значение за бунтовниците в техния стремеж да постигнат цели-
те си. Въпреки това той е полезен инструмент за политически натиск, 
пропаганда, заплахи и влияние върху различни групи от населението, 
включително и такива, които подкрепят легитимната местна или дър-
жавна администрация. Следва да се отбележи, че по принцип въстани-
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ците/бунтовниците владеят инициативата, тъй като познават много доб-
ре обстановката и винаги избират онези групи от населението и от съот-
ветните национални сили за сигурност, срещу които могат да действат и 
да постигнат желаните от тях резултати. 

Борбата с въстанията (антибунтовничеството) представлява „на-
бор от политически, икономически, социални, военни, граждански и 
психологически дейности и действия на съответните правоприлагащи 
органи на дадената национална държава, които имат за цел да разбият 
или да нанесат поражение на въстаниците/бунтовниците и да разрешат 
всякакви основни несправедливости и неправди”. Дори незадълбочено-
то изследване на тези действия показва, че за тяхното провеждане са 
необходими както способности от военния инструментариум на НАТО, 
така и от гражданските структури и организации. 

Борбата с въстаниците/антибунтовничеството е политически мо-
тивирана разузнавателна дейност, чиято цел е да се защити държавата от 
бунтовниците, да се разбият групировките, които са приели метода на 
въоръжената борба като ръководен за тях, или да се постигне осуетяване 
на действията и прекъсване на влиянието им върху местното население и 
обществото като цяло. Всеки бунт е уникален по своите политически, 
социални и исторически причини и контекст, което изисква съвместните 
действия срещу него да се адаптират постоянно, да се основават на конк-
ретни умения и знания, за да могат силите на НАТО, подпомогнати от 
действията на останалите средства от арсенала му за прилагане на много-
образни мерки в отговор на кризата или конфликта, да отговорят на спе-
цифичните социалнополитически и военни условия в страната или реги-
она, обхванати от въстанически или бунтовнически дейности. Много 
често в такава операция на НАТО се включват програми за подпомагане 
на сигурността, например свързани с военното образование или други 
образователни, обучаващи и тренировъчни програми в сферата на си-
гурността, тъй като правилно обучените и мотивирани местни сили за 
сигурност и войскови формирования предоставят най-добрите възмож-
ности, могат да изградят необходимите им способности и представляват 
най-добрите възможни средства за справяне с критичните условия и 
подпомагане на държавното ръководство. 

За провеждане на успешни операции срещу въстаници и бунтов-
ници се изисква адаптивен и гъвкав начин на мислене и разбиране. Ви-
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наги трябва да се има предвид, че местното население е от критично 
значение и неговата подкрепа е от първостепенно измерение. Ключов 
момент за разбирането на населението, приобщаването му към действи-
ята, провеждани от НАТО срещу въстанически групировки и бунтовни-
чески движения, и осигуряване на подкрепата му за съвместните много-
национални действия на Алианса са културната компетентност на сили-
те и всички останали участници и задълбоченото познаване на причини-
те, довели до въстанията и бунтовете. Това е не по-малко важно от раз-
бирането за физическия терен (зоната за съвместните операции) и е ус-
ловие с решаващо значение за успешното провеждане на конвенцио-
налните сухопътни операции.  

Вторият аспект на успешната борба с въстаниците/ бунтовниците 
е мисленето, което на основата на познанията за средата и ситуацията в 
дадената страна ще позволи на силите на Алианса да разберат намере-
нията на бунтовниците и дори да могат да стигнат до техния начин на 
мислене. Това ще увеличи потенциала на силите и ще даде възможност 
техните способности да се развият в такава насока, че не само да изпре-
варят с решенията и действията си тези групировки и движения, да под-
държат превъзходство над тях, но и по най-добрия начин да предвиждат 
и предотвратяват действията им. 

Третият важен аспект на успешната борба с въстаниците/бун-
товниците, който нерядко е от съществено значение за хода на операци-
ята, е да се установи трайно присъствие в рамките на театъра на опера-
цията и конкретно в ЗСО, да се изгради доверие у населението, да се 
полагат непрекъснати усилия за подобряване и развитие на сигурността, 
на чувство за сигурност, включително в дългосрочна перспектива. Това 
ще изолира бунтовниците от населението, ще ги лиши от поддръжници-
те им, от нови членове в техните групи и движения, от ресурси и разуз-
наване и като резултат ще разколебае доверието в тях. 

Анализът на способностите на НАТО (военни и граждански), 
които да могат успешно да покриват и тези мисии и задачи, ни позво-
лява да направим извода, че в подобни операции военният инструмен-
тариум на Алианса ще бъде само част от цялостния подход за успешно 
проведена и изпълнена операция срещу въстаници или бунтовници. 
Нерядко средата за сигурност или ситуацията в ЗСО може да изисква 
съвместните сили да изпълнят множество конкретни задачи, за които 
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други формирования, организации или структури могат да са по-
подходящи да ги изпълнят. 

И в опит да обобщим това по-пространно изложение за операци-
ите срещу въстаници или бунтовници, можем да посочим следното: 

Първо. Наборът от необходими способности за изпълнение на 
посочените дейности в тях е не по-малък, обхватен и комплексен от то-
зи за операциите за изграждане на мир и за противопоставяне на аси-
метрични действия. 

Второ. Водещи са определено гражданските способности, но за-
почвайки със способности от страна на НАТО за подпомагане на дър-
жавните органи и структури в борбата им с въстаниците, за разузнаване 
и осигуряване с информация на правоприлагащите органи в страната, в 
която се провежда операцията, за икономическо възстановяване и под-
помагане развитието в тази сфера, за изграждане и изпълнение на раз-
лични социални проекти, за провеждане на психологически и информа-
ционни операции, както и на различни дейности от стратегическите ко-
муникации, за тренировка и подобряване капацитета на различните зве-
на от системата за сигурност в страната. 

Трето. За голяма част от тези дейности можем да кажем убедено, 
че НАТО има способности за тяхното провеждане. Но от друга страна, 
налице са и редица проблемни области и липса на способности. Липсата е 
основно в политическата сфера, в изграждането на административен ка-
пацитет и устойчива и работеща централна и местна власт. Примерите с 
Либия, Сирия (официално НАТО не провежда операция срещу тази стра-
на, но знаем, че голяма част от т.нар. „бунтовници”, борещи се срещу ре-
жима на Башар ал Асад, са подкрепяни от голяма част от страните, членки 
на Алианса), Мали, района на Сомалийския рог са достатъчно показател-
ни. В тази насока НАТО определено има какво да търси като развитие на 
своите способности и да се опитва да намери все по-тясно единодействие 
и синхронизация между гражданските и военните способности. 
Тероризъм.  

В Съюзната съвместна доктрина на НАТО за операции в отговор 
на криза извън чл. 5 от ВД тероризмът се разглежда като „незаконно 
използване или заплаха от използване на сила или насилие срещу от-
делни лица или имущество в опит за принуждаване или сплашване на 
правителства или на обществата като цяло за постигане на политически, 
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религиозни или идеологически цели”27. Най-често противник, който не 
може да се противопостави и постигне успех срещу конвенционални-
те/редовните въоръжени сили, е възможно да прибегне до тероризма и 
терористичните методи. Терористичните атаки могат да създават неп-
ропорционално, асиметрично въздействие и резултати върху конвенци-
оналните сили. Техните ефекти и последици за обществата могат да бъ-
дат още по-големи. Терористичните тактики могат да варират от инди-
видуални убийства до използване на оръжия за масово унищожение. 
Борбата, противодействието на тероризма включва антитероризъм и 
контратероризъм.28 

Антитероризмът (AT) обхваща всички защитни и превантивни 
мерки, предприемани за намаляване уязвимостта на силите, физически-
те лица и имотите от терористичните действия, атаки и методи. В тези 
мерки се включват различни предпазни и възпиращи действия, насоче-
ни основно за предотвратяване на терористични атаки или намаляване 
на влиянието и ефекта им, което подпомага всички дейности и усилия за 
защита на силите. 

Едно от най-големите предизвикателства за всеки щаб на МСОС 
на НАТО е да може да планира и приложи ефективни предпазни мерки, с 
които да намали вероятността за успех на терористичните атаки срещу 
определени инсталации, срещу силите, физическите лица и/или имущест-
вата. Освен защитни мерки, използвани за намаляване уязвимостта на 
силите, физическите лица и имуществата от различни терористични ак-
тове, антитероризмът може да включа и мерки за лимитиран отговор, а 
също и за определено ограничаване действията на местните (нацио-
налните) военни сили. Към антитероризма се отнасят също осигурява-
нето на лична сигурност и отбранителните мерки за защита на личния 
състав от МСОС на НАТО, високорисков персонал и лица, цивилни 
служители, членове на семействата на участващите в операцията ци-
вилни и военни специалисти и експерти, съоръжения, информация и 
оборудване. Мерките за лична защита съдържат основани на здравия 
разум правила, които трябва да се спазват от всички военнослужещи и 
цивилни специалисти или граждани в района на операцията/мисията 

                                                           
27 Речника на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-6, 2013 г. 
28 MC 0472 – Военна концепция на НАТО за защита от тероризма (NATO Military Concept 
for Defense Against Terrorism). 
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както по време на изпълнение на служебните задължения, така и извън 
него – в свободното време. 

Терористичната дейност може да бъде разстройвана и да се на-
мали значително нейното влияние върху персонала на НАТО чрез при-
лагане на разнопосочни дейности в сферата на сигурността – различни 
антитерористични мерки, които да включват отделни маршрути на зем-
ни, морски и въздушни патрули, изграждане на контролни кули на земя-
та, различни, често неправилни интервали, проверки на превозни средс-
тва, инспекции на кораби, претърсване на персонала чрез непостоянни и 
нееднотипни начини. 

Контратероризмът (КТ) обхваща „всички офанзивни мерки, 
предприемани за неутрализиране на тероризма както преди, така и след 
изпълнението на враждебни действия”29. Тези мерки могат да бъдат както 
контрадействия, провеждани за защита на физически лица, така и предпаз-
ни мерки, прилагани от въоръжените сили или цивилните организации. 
Контратероризмът се осъществява главно чрез специално организирани, 
оборудвани и обучени сили – най-вече специалните сили и специализи-
раните формирования за борба с тероризма, но въпреки това, по изклю-
чение, може да се осъществява и от конвенционалните/редовните сили. 

В редица случаи контратерористични мерки и действия може да 
е необходимо да бъдат проведени в контекста на недеклариран конф-
ликт – военен или въоръжен. Такива действия може да се наложи да 
бъдат изпълнявани от силите на НАТО срещу спонсорирани от опреде-
лени държавни или транснационални групировки и консорциуми авто-
номни въоръжени групи, които не могат лесно да бъдат идентифицира-
ни и много често не попадат и не могат да бъдат включени в категория-
та на воюващи (комбатанти) според международното право. Силите на 
НАТО, участващи в операция по контратероризъм или изпълняващи 
определени такива действия, може да се наложи да действат в зоната на 
операцията или в зоната на конфликта както с подкрепата, така и без 
подкрепата на дадената страна. 

Обобщението на всичко посочено, ни разкрива, че за изпълнени-
ето на такива уникални като характер, вид и със специфични проблеми 
действия по антитероризъм и контратероризъм силите на НАТО следва 
да имат и уникални на моменти способности, които да могат да реали-
                                                           
29 Речника на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-6, 2013 г. 



 
 
 

92 /  Стоян Стойчев 

 

 

 

зират в конкретната ситуация и среда. На основата на тези способности 
те ще могат да изпълнят поставените им задачи и да реализират пости-
гането на целите в операцията и определеното желано крайно състоя-
ние. Без да е възможно да се представят в пълната им конкретност за 
изпълнение на такива специфични дейности в операция за противодейс-
твие на тероризма, като основни бихме могли да посочим следните не-
обходими способности: 

•  за защита и охрана на обекти (инсталации) от особена важност; 
•  за защита и охрана на лица с особена важност; 
•  за изграждане на различни контролни пунктове, контролни ку-

ли и подобни наблюдателни съоръжения; 
•  за инспекции и проверки от различен характер; 
•  за провеждане на специални операции;  
•  за провеждане на психологически операции; 
•  за наблюдение и ранно предупреждение; 
•  за действия срещу некомбатанти (нерегулярни въоръжени фор-

мирования); 
•  за разкриване и проникване в терористични мрежи; 
•  за спиране финансирането на различни структури и организа-

ции, определени като терористични. 
Анализът на посочените способности и необходимостта от тях-

ната наличност показва, че и тук не е възможно изграждане и най-вече 
поддържане на този набор в пълен и цялостен формат. С колкото и спо-
собности да разполага НАТО в тази насока, дори и като съюз с неговите 
сила и мощ, не е в състояние да ги поддържа за дълъг период от време. 
Не на последно място можем да споменем, че тези способности следва 
да се развиват, променят и актуализират постоянно, тъй като терориз-
мът в различните негови форми измисля и предприема все по-различни 
и разнородни методи и средства на действие. 
Престъпна дейност/престъпност. 

Престъпността възниква най-лесно в държави, в които управле-
нието е слабо и властта (разполагащите с власт лица) търси основно 
лична изгода, без да се притеснява от съда, прокуратурата и другите 
правоприлагащи институции. Престъпната дейност може да съществува 
и често се съвместява и преплита с други видове нарушения на закони-
те. Свързани с престъпността и тероризма в същото време са увелича-
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ващите се случаи на морско разбойничество и пиратство. Внимателният 
анализ на целите, които преследват съвременните пирати, трябва да бъ-
де направен и включен от командира в неговата оценка за театъра на 
операцията особено когато ЗСО обхваща и морски пространства. 

Престъпността е особено чувствителен и критичен проблем във 
всяка операция в отговор на криза, провеждана от НАТО, тъй като тя 
често е свързана с корупцията на различните нива и всред значителна 
част от националните и местните правителствени служители – централ-
ната и местната администрация. Местните сили за сигурност и част от 
официалните военни ръководители на страната могат да защитават или 
дори да участват в криминални и престъпни действия, което би могло да 
превърне престъпността в голям, труднопреодолим проблем на управ-
лението на държавата. Всеобхватният подход, включващ политически и 
икономически мерки и действия, както и мерки, насочени към реформи 
в сектора за сигурност, може да бъде единственият начин за справяне с 
подобен проблем. 

Можем да направим обобщението, че престъпността и корупцията 
са огромно предизвикателство, погледнато дори и от позицията на НАТО, 
съюз, разполагащ със сила и мощ и развиващ своите способности чрез 
всичките сфери и фактори на обществения живот, допринасящи за сигур-
ността – политика; икономика; военно дело; социална система; инфраст-
руктура; информационни потоци. Но започвайки от политическата и съ-
дебната система, преминавайки през финансово-икономичес-ката, соци-
алната, системата за сигурност в една страна, достигайки до междуна-
родните системи от различен характер за справяне с престъпността и на-
маляване и ограничаване на корупцията в приемливи размери (нямаме 
излишното разбиране, че корупцията би могла да бъде премахната като 
цяло), става ясно, че ще са необходими широки способности, надхвърля-
щи в много голяма степен чисто военния инструментариум на НАТО. 

Без да можем да обхванем в подобно изследване всички необхо-
дими способности за даване на адекватен отговор и за „туширане” на 
престъпността и корупцията, можем да посочим като жизненонеобхо-
дими следните от тях: 

• за политическо подпомагане на дадена държава; 
• за провеждане и подпомагане на икономически реформи в ос-

новните отрасли на тази страна; 
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• за развитие, подпомагане и осигуряване работата на съдебноп-
розиводствената система; 

• за разследване случаите на корупция в национален и междуна-
роден мащаб; 

• за извършване на одит на основните финансови институции в 
страната и свързаните с нея международни институции; 

• за прилагането и налагането на прозрачни практики в различ-
ните обществени системи; 

• за проследяване пътищата на международната помощ – финан-
сова, икономическа, информационна и други; 

• за пресичане дейността на престъпни мрежи, локални и свърза-
ни с дадената държава; 

• за борба с разпространяването на наркотици, оръжие, трафик 
на хора; 

• за международноправни действия и актове, като разследване, 
издирване, залавяне на личности, обявени за престъпници; 

• за пресичане на данъчни измами и неправомерно използване на 
средства по международни проекти, развивани в страната. 

От анализа дори само на тези способности се вижда, че не е въз-
можно те да бъдат изградени и поддържани в пълен мащаб, в пълното им 
проявление и покриване на всички задачи, свързани с борбата с престъп-
ността и корупцията. НАТО като съюз, в който членуват 28 страни, има 
широко международно присъствие и на основата на общите демократични 
ценности и правила, които изключват престъпността и корупцията, разпо-
лага с голям набор от посочените способности. Но въпреки това определе-
но можем да кажем, че има редица възможности за развитие на по-добри 
способности в следните основни насоки:  

• за разследване случаите на корупция в национален и междунаро-
ден мащаб;  

• за извършване на одит на основните финансови институции в 
страната и свързаните с нея международни институции;  

• за пресичане дейността на престъпни мрежи, локални и свързани 
с дадената държава;  

• за борба с разпространяването на наркотици, оръжие, трафик на 
хора;  
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• за международноправни действия и актове, като разследване, из-
дирване, залавяне на личности, обявени за престъпници. 
Безредици и вълнения. 

Безредиците са криминално/престъпно, икономически или полити-
чески мотивирани. Чрез тях се прави опит да се дестабилизира или дори 
смени дадено правителство или да се поставят проблемни въпроси на вни-
манието на властите. Често безредиците и вълненията могат да възникнат 
и да се развият (да нараснат) като резултат от някаква по-слаба форма на 
недоволство или забелязана несправедливост. Такава обстановка, в която 
избуяват и се влагат много емоции и в която се провеждат същевременно 
много и различни демонстрации, е благодатна среда, в която намират свое-
то място и се развиват бунтовничеството и екстремизмът. 
Диверсии. 

Чрез диверсиите се търси дестабилизиране на военната, иконо-
мическата, психологическата или политическата сила, включително и 
морала на даден управляващ орган – правителство. Диверсиите са най-
ефективни, когато се провеждат последователно в продължение на дъл-
го време. Ненасилствените диверсии включват използване на полити-
чески фронтове, пропаганда, агитация, инфилтрация на държавни аген-
ции или ненасилствено гражданско неподчинение (ненасилствени стач-
ки или мирни публични демонстрации). Насилствени действия, които 
включат партизанска война и саботаж, могат да имат същия дестабили-
зиращ ефект като диверсиите. 

Анализът на посочените операции, чрез които се търси управ-
ление на зараждаща се или зародила се криза, показва нееднозначно, 
че за осъществяване на адекватни, навременни и ефективни действия в 
обстановка на безредици, вълнения и диверсии НАТО следва да разпола-
га с разнородни способности, които отново са с комплексен характер – 
включват способности и на различните граждански структури и инсти-
туции в него, и на военните му формирования, участващи в подобна 
операция и изпълняващи действия в нея. 

Отново можем да посочим, че едва ли някои специалист в сфера-
та на сигурността би могъл да определи целия набор от способности, 
които ще позволят на която и да е организация, страна или съюз да пок-
рие пълния спектър от възможни и необходими задачи и действия за 
провеждане на такъв тип операция, но като основни и важни за справяне 
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с най-острите проявления на безредици и вълнения, подкрепени поняко-
га и с диверсионни действия, могат да се посочат следните способности: 

• за управление на тълпи и множества от хора; 
• за психологически операции и влияния върху лидери и много-

людни множества; 
• за информационни операции; 
• за провеждане на действия в обхвата на стратегическите кому-

никации; 
• за защита и охрана на особено важни институции и сгради от 

централната и местната власт; 
• за противопоставяне и разкриване на агенти, действащи с раз-

лични методи и подходи; 
• за проследяване и разкриване дейността на екстремистки гру-

пировки; 
• за проследяване и залавяне на лица, стоящи начело на екстре-

мистки групировки и формации; 
• за извършване на редица полицейски действия. 
И в опит да обобщим, можем да посочим, че за разлика от опера-

циите срещу асиметрични действия, за този вид операции в много по-
голяма, в много по-пълна степен Алиансът разполага с необходимите му 
способности. Бихме могли дори да кажем, че няма някакъв пропуск, но 
все пак тези способности следва да се поддържат в наличност, да се раз-
виват и да се подобряват техните елементи. Защото, въпреки че е членка 
на НАТО, в съседна Турция при провеждането на операциите срещу без-
редиците и уж мирните демонстрации в големите градове на страната 
през 2014 г., насочени срещу някои решения на кабинета на тогавашния 
министър-председател Реджеб Тайп Ердоган, се дадоха цивилни жертви, 
като пострадаха и не малко служители от структурите за сигурност. Но, 
както е видно, в подобна операция е трудно на моменти да се включват 
съюзните способности и да се разчита на тях като цяло. Трябва да подчер-
таем, че за това е необходимо и национално решение от дадената страна. 

 
2.2.3. Подкрепа на гражданските власти 

 

Подкрепата на гражданските власти включва всички военни 
действия и дейности, които предоставят временна поддръжка и подкре-
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па на дадена цивилна (гражданска) общност или власт в рамките на пъ-
тищата, начините и способностите, с които разполага военният компо-
нент в операцията. Разбира се, тази военна подкрепа следва да бъде из-
цяло в съответствие със закона – всички действия и дейности да бъдат 
разрешени от закона, да бъдат легитимни и обикновено да се предприе-
мат при възникване на извънредни обстоятелства в дадена страна, наци-
онална територия или зоната на конфликта, ако тя включва повече от 
една национална територия, като се има предвид и връзката на действи-
ята на военните формирования с гражданските източници на сила. За да 
се провеждат подобни действия в подкрепа на гражданските власти, 
следва да има определени затруднения, определен дефицит от способ-
ности на гражданския сектор, на гражданските източници на сила и 
мощ, за изпълнение на дадени мероприятия, дейности и функции, което 
е довело до критичните условия и ситуации в дадената/ите страна/и. 

Категориите за военна подкрепа на гражданските власти включ-
ват военно подпомагане на гражданските власти и поддръжка на опера-
циите за хуманитарно подпомагане и помощ. 
Военно подпомагане на гражданските власти.  

Основни категории в него са военната помощ, оказвана на граж-
данските власти, гражданското правоприлагане (прилагането на закони-
те), икономическото възстановяване и военната помощ, предоставяна от 
военния компонент (силите на НАТО) за преодоляване на актовете на 
гражданско неподчинение. Изпълнението на плановете на различните 
граждански институции, изпълнителни агенции, икономически субекти с 
общонационално значение във всяка операция в отговор на криза, коор-
динацията с тях, включително на гражданските линии на операцията, 
ефектите, целите и задачите, постигнати и изпълнявани от тях в общия 
плана за операцията, разработен на оперативно (военно) ниво в НАТО, 
нерядко зависят от военните способности да се създаде и осигури ста-
билна среда и добри, приемливи условия за осъществяването на тези за-
дачи и дейности. Подкрепата на гражданските власти може да включва 
както предоставянето на помощ за осигуряване на сигурност (изграждане 
на сигурна среда, подпомагане изграждането и функционирането на еле-
ментите от системата за сигурност на страната/ите, създаване на условия 
и подпомагане на политическия процес за провеждане на избори), така и 
дейности като наблюдение на трансформацията и изграждането на съот-
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ветния административен капацитет на законно избраната държавна власт 
(централна и местна власт и администрация), разминиране, откриване и 
унищожаване на неексплодирали артилерийски снаряди, тренировка и 
обучение на местните въоръжени сили и полицейски структури от раз-
личните видове и нива, тренировка и обучение на местното население, 
поддържане на обществени услуги, подпомагане и поддържане на общес-
твената администрация в координация с провежданата хуманитарна опе-
рация или хуманитарни действия от различните играчи в зоната за съв-
местни операции – международни организации, правителствени и/или 
неправителствени организации, заявили дейност на територията на стра-
ната/ите, а също и осигуряване на сигурност за населението, за всеки ин-
дивид и всяка жизненоважна обществена, публична инсталация. 

При изключителни обстоятелства в рамките на мандата за про-
веждане на операцията за постигане на по-широка, по-голяма и всест-
ранна мисия военните сили на НАТО могат да бъдат повикани да доп-
ринесат за изпълнението на задачи, свързани с обществената сигурност, 
които нормално са отговорност и са под юрисдикцията на упълномоще-
ни за това граждански органи, организации или агенции. Конкретно во-
енната подкрепа за обществената сигурност зависи изцяло от мисията, 
която е поставена за изпълнение, наличните способности на местната 
полиция и правораздавателната система в дадената страна. Военното 
подпомагане на гражданските власти зависи, разбира се, и от възможнос-
тите за провеждане на операции за поддържане на местното законодател-
ство и реда в началния етап на операцията, докато подходящите граждан-
ски/цивилни власти бъдат създадени и обучени, ако ги има, и са в състоя-
ние да поемат своите задачи. Това подпомагане обикновено се предоста-
вя от международни специализирани единици/звена/части (Multinational 
Specialized Units, MSUs) или при специални обстоятелства от допълни-
телни сили (войскови формирования), изграждащи МСОС на НАТО за 
конкретната операция. 

Инженерните сили на НАТО, формированията за военно инже-
нерство, допринасят значително със своите способности за изпълнението 
на различни задачи в подкрепа на гражданските власти в операция в от-
говор на криза извън чл. 5 от ВД – специално в хода на хуманитарна и 
спасителна операция при различни по своя характер и вид аварии, бедст-
вия и катастрофи. Нивото на военно подпомагане варира от дейности и 
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действията на малки, високоспециализирани екипи от по няколко чо-
века до напълно завършени и изградени инженерни войскови форми-
рования. Например малките екипи могат да бъдат използвани за оцен-
ка на щетите, изчисляване на инженерните ремонти и възстановителни 
работи, подпомагане осигуряването на специализирана помощ, като 
доставяне на електроенергия до различните точки и потребители, оси-
гуряване на комунални услуги, ремонтни работи, пречистване на вода 
и други дейности, изискващи както сондиране, така и различни по своя 
характер тренировки и обучение в тази сфера на обществените достав-
ки и услуги.  

В по-големите подчинени хуманитарни операции и операциите 
за възстановяване на щетите и преодоляване на последиците от аварии и 
катастрофи инженерните формирования на НАТО се използват за под-
дръжка и осигуряване на основните гражданските потребности, като 
осигуряване функционирането на електропреносната мрежа, механич-
ната инженерна поддръжка, включително изграждане на различни съо-
ръжения, строително възстановяване, почистване на развалините от 
аварията/катастрофата, извънредно възстановяване на основните услуги 
за населението, изграждане на защитени лагери за силите на НАТО и за 
настаняване на останалото без дом и имот население. 

Анализът на операция за военно подпомагане, която НАТО може 
да проведе, разкрива, че за нея е необходим също немалък набор от спо-
собности, които, макар и имайки предвид името на тази операция – за 
военно подпомагане, не следва да разглеждаме като необходими или 
осигурени само от военния компонент на Алианса. За редица способ-
ности за тази дейност, за тяхното изграждане и поддържане са необхо-
дими и съдействие, и подпомагане на развитието им както от страна на 
научно-техническия потенциал на страните членки, така и от организа-
циите в развойната дейност, в дейността за внедряване на иновации и 
нови технологии, в разработването на нови уреди и апарати. 

Обобщавайки, можем да кажем, че основните способности, не-
обходими на НАТО за успешното провеждане на подобна операция, са: 

• за подпомагане действията на службите за сигурност в страната; 
• за осигуряване прилагането на законите; 
• за охрана и отбрана на важни инфраструктурни обекти, общес-

твени сгради и съоръжения; 
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• за подпомагане изграждането на административен и управлен-
ски капацитет от различните власти в страната; 

• за инженерно подпомагане и изпълнение на гражданско-военни 
проекти; 

• за разминиране на терени, територии и конкретни обекти; 
• за обезвреждане на невзривили се боеприпаси; 
• за евакуация на хора от засегнати или застрашени от промиш-

лени аварии зони; 
• за справяне с аварии и бедствия от различен характер – поро-

дени от природни стихии или от човешка дейност;  
• за възстановяване на основните услуги, ползвани от гражда-

ните – електричество, вода, отопление, комунални услуги. 
Можем да продължим обобщението с това, че редица от посоче-

ните способности НАТО ги има като налични и ще ги развива в перс-
пектива. Но определено не можем да заявим с убеденост, че разполага с 
всички възможни или необходими способности за военно подпомагане 
за подобен тип операция. Това произтича най-малкото от факта, че не 
може да се определи предварително за каква авария, за какво бедствие 
или за какво разминиране биха били необходими способности от Али-
анса. А и имайки предвид някои от случаите през последните години на 
криза от подобен характер, можем да посочим ясно, че следва да се тър-
си развитие на способностите на НАТО в следните области: 

• за подпомагане изграждането на административен и управлен-
ски капацитет от различните власти; 

• за евакуация на хора от пострадали зони и райони; 
• за справяне с аварии и бедствия от различен характер; 
• за социално подпомагане – възстановяване на основните услуги. 

Поддръжка на операциите за хуманитарно подпомагане и помощ. 
Хуманитарната помощ се състои от дейности и задачи, чрез които 

се цели да се намали човешкото страдание. Необходимост от изпълнение 
на подобни задачи и дейностите, свързани с тях, може да се появи вслед-
ствие на различни ситуации и условия – земетресение, наводнение, суша, 
глад или бедствия, предизвикани от човека, като радиоактивно, бактери-
ологично или биологично замърсяване, а също и при избухване на пан-
демия. Такива дейности и задачи могат да бъдат необходими и като след-
ствие от военен конфликт, война или бягството от политическо, религи-
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озно или етническо преследване и прочистване. Именно вследствие на 
подобни бедствия, аварии, катастрофи и гонения, причинени от природни 
бедствия или от различна по своята същност човешка дейност, както и от 
овластени държавни, правителствени или неформални групи и групиров-
ки, хуманитарната помощ се провежда за облекчаване или намаляване на 
резултатите от тези бедствия, преследвания и гонения или ендемични 
заболявания, които могат да бъдат реална заплаха за живота. Хуманитар-
ната помощ може да се прояви чрез различни дейности, допълващи или 
подпомагащи усилията на хуманитарните правителствени и неправи-
телствени граждански органи или агенции, които в даден регион или 
страна могат да носят в определен момент основната отговорност за 
предоставянето на тази помощ. Реално действията на войсковите фор-
мирования обикновено допълват дейностите на различните държавни 
органи и власти – централни и местни, на неправителствени организа-
ции, а и на различни международни организации основно с хуманитарна 
насоченост. 

В много случаи при предоставяне на хуманитарна помощ ос-
новната подкрепа от страна на военните формирования и контингенти 
е да направят средата, в която се изпълняват различните задачи и дей-
ности, възможно най-сигурна, така че останалите хуманитарни участ-
ници да могат да изпълняват своите функции. В рамките на подобна 
операция, ръководена от НАТО, на силите на Алианса се поставят за-
дачи за подкрепа на по-големи и по-всеобхватни хуманитарни усилия 
и дейности, но те като цяло са по изключение, най-вече при поискване 
от местните или националните централни власти на дадената страна 
или страни, ако хуманитарната помощ обхваща повече от една страна, 
или пък от съответните международни организации, които предоставят 
хуманитарна помощ и подкрепа в конкретната операция, като Служба-
та на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UN Office for 
the Coordinartion of Humanitarian Affairs – UNOCHA). 

Задачите, които ще трябва да изпълняват войсковите формирова-
ния (контингентите или многонационалните съвместни оперативни си-
ли), генерирани и формирани от НАТО за дадената операция в зависи-
мост от ситуацията и средата за сигурност в съответната зона за съвмест-
ни операции, могат да предхождат дейността на специализираните граж-
дански хуманитарни организации, да се изпълняват едновременно с дей-
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ностите, провеждани от съответните международни, правителствени и 
неправителствени организации и агенции, или само да ги допълват. 

Анализът на основните хуманитарни дейности, които са преди 
всичко задачи, изпълнявани от гражданските власти, организации и аген-
ции, позволява да направим извода, че НАТО, развивайки и поддържайки 
способности на своите сили за подпомагане на гражданските власти в 
такава специфична, но и много необходима на моменти дейност, каквато 
е хуманитарната помощ и подкрепа, чрез своето участие с войскови фор-
мирования или контингенти основно ще изпълнява функции, които не 
могат да бъдат осигурени в необходимата степен от гражданските, прави-
телствените или неправителствените организации и агенции. 

От друга страна, при участието си в такива операции НАТО 
следва да се съобразява както със своите ръководни документи, указа-
ния и правила, така и с някои важни принципи и редица регламентира-
щи правила, зададени като указания от Постоянния междуведомствен 
комитет към ООН (Interagency Standing Committee in the UN).30  

При конфликти, вследствие на които е възникнала необходимост 
от провеждане на подобни операции, където едната страна умишлено 
затруднява предоставянето на хуманитарна помощ – осигуряване на 
храна, вода, медикаменти и други видове доставки от първа необходи-
мост, на другата страна, силите на НАТО изпълняват и задачи като во-
енна защита, ескортиране и охрана на конвои с хуманитарни доставки, 
за да се гарантира сигурността им. В същото време трябва винаги да 
бъдат преценени опасностите от интервенция, нападение на конвоите, 
които по принцип са граждански, но НАТО осигурява тяхната сигур-
ност и свобода за придвижване, както и да се има предвид, че ще се 
правят опити охраната и осигуряването на доставките от хуманитарна 
помощ под закрилата на Алианса да се политизират, т.е. дори и при на-
личие на способности за участие в такива операции командирите от 
НАТО трябва винаги да бъдат крайно внимателни да не се взема страна 
в конфликта, а изцяло прозрачно и неутрално да изпълняват задачите, 
договорени със съответните международни, правителствени и неправи-
телствени хуманитарни организации. Изследването ни разкрива, че за 

                                                           
30 Civil-Military Guidelines and References for Complex Emergencies, United Nations 
Humanitarian Civil-Military Coordination. Concept paper, and Civil-Military Relationships in 
Complex Emergencies. IASC Reference paper. 
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всичко това много би допринесло разработването във всяка фаза на опе-
рацията на цялостна, пълна и интегрирана концепция за стратегическите 
комуникации от страна на Алианса и придържането към нея. Съобразно 
с нея своевременно да се разработват и изпращат до съответните потре-
бители възможно най-пълни и конкретни съобщения, които да дават 
необходимата яснота за действията на НАТО и изпълняваните от него 
задачи и функции в цялата зона за съвместни операции.  

Предоставянето на хуманитарна помощ в операция за подпома-
гане на гражданските власти може да се проведе както по искане на 
страната домакин като част от друга операция, например операция за 
поддържане на мира или антибунтовническа операция, така и като са-
мостоятелна операция, специално предприета, за да се облекчи човеш-
кото страдание особено когато отговорните цивилни играчи (съответни-
те власти, организации или агенции) не са в състояние или нямат волята 
и желанието да подкрепят населението в конкретна област или зона. 

Чрез своите сили, основавайки се на техните способности, в по-
добни условия НАТО изпълнява редица специфични задачи – предимно 
краткосрочни, като възстановяване на комуникациите, управление на 
доставките от хуманитарна помощ, предоставяне на спешна медицинска 
помощ и медицински грижи, хуманитарно разминиране. С висок прио-
ритет са и задачите за доставянето на хуманитарните помощи, които са 
важни за облекчаване страданията на всички пострадали хора. 

От изследването ни става ясно, че в процеса на развитие и при-
добиване на способности от страна на силите на НАТО следва да се 
търсят и включват и такива способности, като: 

• предоставяне на съвети, провеждане на специализирана трени-
ровка и подготовка на различните граждански елементи и екипи от съ-
ответните международни, правителствени и неправителствени органи-
зации и агенции; 

• оценка на последиците от бедствията и/или авариите; 
• оценка на необходимите действия и задачи; 
• осигуряване на съответни специалисти, експерти, както и необ-

ходимите екипировка и оборудване. 
В Доктрината за операции в отговор на криза извън чл. 5 се по-

сочват като възможни следните видове операции за хуманитарно под-
помагане, за които НАТО развива и поддържа способности: помощ при 
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бедствия, поддръжка на гражданските власти чрез оказване на съдейст-
вие при вътрешноразселени лица и бежанци, мисии за осигуряване на 
сигурност, техническа помощ и подкрепа, управление на последиците. 
Помощ при бедствия. 

Както посочихме, бедствията могат да бъдат изкуствени (после-
дица от човешка дейност) или естествени (резултат от природни сти-
хии). Спешната неотложна помощ се отнася до поддържане на средства 
за гарантиране живота на хората и изисква много бърза реакция, особе-
но там, където се срещат екстремни климатични условия. Защитата на 
човешкия живот е присъща отговорност на военния компонент в подоб-
на операция. Вече беше споменато, че операциите за предоставяне на 
помощ и подпомагане, в тесния смисъл на предоставяне на помощ, са от 
компетентността на хуманитарните агенции и организации – основно 
ООН, съответните граждански власти в лицето на даденото национално 
правителство (при наличие на такова), различните неправителствени 
или правителствени организации и гражданския сектор чрез съответни-
те агенции. Военният компонент на НАТО, участващ в операцията, 
трябва да бъде готов да подпомага хуманитарните операции, когато 
възникне необходимост от тяхното провеждане, както и да си сътрудни-
чи с други заинтересовани организации. Обикновено военните сили ра-
ботят за създаването на условия, при които заинтересованите агенции и 
организации да работят по-свободно и ефективно. 

За подобряване на синхронизацията и по-пълно обвързване и 
взаимодействие между военните способности на Алианса и способнос-
тите на гражданските източници на сила и мощ на всички страни, член-
ки на НАТО, за координиране и взаимно допълване на процесите на 
планиране и ръководене на операция за подпомагане при различни по 
вид бедствия в Главната квартира на НАТО е създаден Евро-атланти-
чески координационен център за реагиране при бедствия (Euro-Atlantic 
Disaster Response Coordination Centre – EADRCC). Директорът на Ди-
рекцията за гражданско планиране при извънредни ситуации ръководи 
EADRCC с ограничен персонал както от страни от НАТО, така и от 
страни по Партньорство за мир. В дейността на Центъра се включват и 
представители от военните структури на НАТО. Способностите на Али-
анса за подобна операция се допълват и от експерти и специалисти от 
ООН, като EADRCC е отворен и за ООН. По този начин чрез сътрудни-
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чество и координация с редица международни структури и институции 
НАТО си осигурява допълнителни способности, когато се налага да из-
пълни задачи и дейности за подпомагане гражданските власти в опера-
ция за хуманитарно подпомагане. Чрез Координационния си център 
Алиансът може да осигури ядрото на екипа от оценители на дадената 
катастрофа и в тясно сътрудничество с агенцията за управление на из-
вънредните ситуации на конкретната страна (съответната институция, 
която съществува и има задачи и отговорности за това) и представителя 
на ООН за координация на належащите действия и функции в операци-
ята да идентифицира изискванията за мерките за отговор на бедствието 
и обхвата на международната помощ. 

Операциите за хуманитарно подпомагане при бедствия обикно-
вено се провеждат последователно в няколко фази, като не е изключено 
някои от тях да се проведат едновременно. Такива фази могат да бъдат 
оказване на спешна помощ; продължително облекчаване на пострадали-
те; възстановяване; реконструкция; трайно възстановяване и завръщане 
към нормалното състояние. От военна гледна точка всяка фаза притежа-
ва специфични характеристики и за изпълнението на дейностите в нея 
са необходими както различни по своята същност способности на воен-
ните контингенти, така и различна техника, оборудване и средства. 

Отново в опит да обобщим какви способности са необходими на 
Алианса за ефективно провеждане на подобна операция като част от 
широка операция за хуманитарно подпомагане на пострадала стра-
на/страни в даден регион можем да посочим като определящи и важни 
способности следните: 

• за възстановяване на комуникациите; 
• за управление на доставките от хуманитарна помощ – приема-

не, конвоиране, доставяне;  
• за предоставяне на спешна медицинска помощ и медицински 

грижи; 
• за хуманитарно разминиране; 
• за възстановяване и реконструкция на важни обекти и жилищ-

ни сгради; 
• за специализирана подготовка и тренировки на съответните ор-

гани от националната система за управление при кризи за дадената 
страна/и. 
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Става ясно, че тези способности отново ще се изграждат и под-
държат както от граждански структури и организации, така и от военния 
инструмент на НАТО, тъй като в такава операция, както и в редица оста-
нали синергията и синхронът между гражданските и военните източници 
на сила и мощ са наложителни и следва да се търсят подходи и решения 
за тяхното съвместно действие и взаимно подпомагане при изпълнението 
на разнородни задачи. 

Приключваме анализа си с посочването, че НАТО разполага с го-
лям набор от способности за хуманитарни действия, но следва да търси 
съдействие от международни, правителствени и неправителствени орга-
низации за по-пълно и цялостно осигуряване на способности най-вече за: 

• възстановяване на комуникациите; 
• предоставяне на спешна медицинска помощ и медицински грижи; 
• възстановяване и реконструкция на важни обекти и жилищни 

сгради. 
Поддръжка на гражданските власти чрез оказване  
на съдействие при вътрешноразселени лица и бежанци. 

Формално, основавайки се на принципите и категориите на меж-
дународното хуманитарно право, следва да се прави разлика между вът-
решноразселени лица и бежанци. 

Вътрешноразселени лица съгласно нормативните документи на 
Алианса са хора, които като част от по-масово движение на човешки 
маси са принудени да избягат от дома си или от мястото си на пребива-
ване ненадейно (изведнъж) в резултат на въоръжен конфликт, вътрешни 
междуособици (бунтовнически действия), системно нарушаване правата 
на хората, страх от такова нарушаване, природни катаклизми и/или пре-
дизвикани от човека бедствия и аварии и които не са преминали (не са 
пресекли) международно призната държавна граница. 

Като бежанци НАТО разглежда всички лица, които вследствие 
на добре обоснован и разбираем страх от преследване, извършвано на 
расова, религиозна, етническа или национална (като националност) ос-
нова, като членове на определена социална група или по политически 
убеждения са напуснали международно признатата територия на дадена 
страна, намират се извън нея, далеч от своето обичайно място на живее-
не, и поради своите опасения не желаят да ползват закрилата на страна-
та си, или такива, които нямат национална принадлежност към дадена 
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страна и намирайки се извън нея, извън обичайното си местоживеене, 
поради подобни събития не желаят или имат страх да се върнат в места-
та на предишното си обитание (живот). 

Целта на оказването на помощ и съдействие на гражданските 
власти за разселените лица и бежанците е да се осигурят по възможно 
най-пълния начин основните средства за оцеляване на всички пострада-
ли – вода, хигиенни условия за живот, храна, подслон, гориво и меди-
цински грижи, включително акушерство и педиатрия. Тези хора са при-
нудени или по собствено желание (поради влошените условия на живот 
и бит) са напуснали местата си на пребиваване. Такава помощ може да 
бъде поискана от военните формирования и контингенти на НАТО как-
то следствие от природно бедствие или конфликтна ситуация. 

По отношение на силите на НАТО, с които може да участва в 
операция за поддръжка на гражданските власти, помощта за разселени-
те лица или бежанците може да включва подкрепа за организиране и 
изграждане на лагери за настаняването им и строителство на основни 
сгради, подкрепа на централната и местната администрация, доставяне 
на храни, консумативи, медицински материали и лекарства, а също и 
подкрепа на гражданските власти за разполагането на пострадалите ли-
ца в изградените лагери или определените места – движение или пре-
местване в други части на страната (при вътрешноразселените лица) или 
в други страни (при бежанска криза). 

Макар че, както беше посочено, в такава операция НАТО много 
рядко, почти никога няма да има водеща роля – тя (операцията) е прио-
ритет и отговорност на съответната страна, международна организация 
или правителствена/неправителствена организация, която е оторизирана 
или поела отговорността за провеждането ѝ. Следва да посочим, че не-
зависимо от това Алиансът ще развива способности за участие в опера-
ции за поддръжка на гражданските власти в ситуации на ескалиране на 
обстановката или развитие на кризисна ситуация с вътрешноразселени 
лица или бежански вълни и ще тренира своите сили за изпълнение на 
подобни мисии и задачи. 

Основавайки се на посоченото, анализът ни разкрива, че на НАТО 
са необходими редица способности и когато участва в такъв вид опера-
ция дори без да е с водеща роля. Основните способности за ефективно 
участие и изпълнение на специфичните задачи в нея могат да бъдат за: 
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• организиране и изграждане на лагери за настаняване на вът-
решноразселени лица и бежанци; 

• строителство на сгради и друг вид обекти; 
• подкрепа на съответната централна и местна администрация; 
• доставка на храни, консумативи, медицински материали и ле-

карства; 
• подкрепа на гражданските власти при разполагане на постра-

далите лица в изградените лагери или в определените места; 
• осигуряване на жизненоважни услуги на пострадалите разселе-

ни лица или бежанци – вода, хигиенни условия за живот, храна, подс-
лон, гориво, медицински грижи, включително акушерство и педиатрия. 

Обобщението ни позволява да твърдим, че като цяло НАТО раз-
полага с голяма част от тези способности и е в състояние да изпълни 
редица важни и неотложни задачи в хода на подобна операция. Освен че 
са изградени, те се и поддържат. За по-добро осигуряване на подобни 
способности и за по-пълното им използване при необходимост Алиан-
сът може да търси взаимодействие и синхрон с големите международни 
организации и структури. Основните моменти в тази насока са за след-
ните способности: 

• подкрепа на съответната централна и местна администрация; 
• доставка на храни, консумативи, медицински материали и ле-

карства; 
• осигуряване на жизненоважни услуги на пострадалите разселе-

ни лица или бежанци – вода, хигиенни условия за живот, храна, подс-
лон, гориво, медицински грижи, включително акушерство и педиатрия. 
Мисии за осигуряване на сигурност. 

Тези мисии могат да включват установяване и поддържане на ус-
ловия за предоставяне на хуманитарна поддръжка от различните между-
народни, правителствени или неправителствени организации, които като 
част от световната общност са насочили своята дейност в хуманитарната 
сфера. Предоставянето на хуманитарна помощ често зависи от засегната 
страна, от наличната ѝ и с възможности за използване инфраструктура – 
сигурни пристанища, летищни терминали, земни пътища и железопътни 
линии, които да обслужват дейностите. В редица случаи обаче засегната 
страна не е  в състояние да осигури тези условия и може да поиска помощ 
от НАТО за това. 
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При осигуряването на подобни мисии следва да се има предвид 
от всички нива в НАТО, че след като веднъж започне движението 
(придвижването) на доставките от хуманитарна помощ, съответните 
обезопасени зони ще бъдат необходими за съхраняване на материалите, 
средствата, помощите, докато те във вид на помощ бъдат разпределени 
до засегнатото население. Тези обезопасени зони са в приоритетите на 
войсковите формирования на Алианса и останалите хуманитарни орга-
низации, структури и агенции разчитат основно на способностите на 
НАТО за тяхното създаване, охраната и отбраната им. Други специфич-
ни задачи при участието на войскови формирования на НАТО в такава 
мисия могат да бъдат защита на конвои, складове, съоръжения, места за 
подслон и настаняване на дислоцирани цивилни граждани (вътрешно-
разселени лица), както и на работниците, отговарящи за тяхното функ-
циониране. 

Анализът на действията, които може да се наложи да изпълняват 
формированията на НАТО, определени да участват в такава операция, 
показва, че основните способности, с които следва да разполага Алиан-
сът за тяхното ефективно провеждане, са за: 

• охрана и отбрана на инфраструктурни обекти и обезопасени зони; 
• защита на конвои, складове, съоръжения; 
• изграждане и защита на места за подслон и настаняване на вът-

решноразселени лица, както и на персонала, отговорен за тяхното функ-
циониране. 

Като обобщение можем да кажем, че за изпълнение на действия в 
подобна операция НАТО разполага с изискващия се потенциал, изразен 
и чрез неговите способности. 
Техническа помощ и подкрепа. 

Екипите за техническа помощ и подкрепа (особено екипите в сфе-
рата на логистиката и комуникациите) могат да предоставят две услуги в 
подобна операция, в която НАТО участва със свои контингенти – квали-
фициран персонал и развръщане на мобилно оборудване, с което да бъдат 
предоставени възможности за подобряване на системите за командване и 
управление (C2 възможности) в операцията, за видеонаблюдение, транс-
порт на различните видове доставки, включително въздушен транспорт, 
както и друга логистична подкрепа. Оборудването, екипировката и средс-
твата за откриване на бомби и наркотици, включително кучешки екипи, 
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събирането на различна разузнавателна информация и анализите също са 
видове подкрепа, които попадат в тази категория и които се очаква НАТО 
да предостави в операция за оказване на помощ и съдействие на граждан-
ските власти. Това е още една от категориите способности, за които след-
ва Алиансът да изгражда и подготвя войскови формирования в мирнов-
ременния период на всекидневната планова дейност на войсковите фор-
мирования и структури, заявени от страните членки съгласно пакета спо-
собности, който е приет и се осигурява от тях. 

Обобщавайки различните действия за оказване на техническа 
помощ и подкрепа, можем да посочим, че НАТО следва да изгражда 
още от мирно време и да е в състояние да използва способностите на 
своите формирования, които са в следните основни области: 

• предоставяне на квалифициран персонал и развръщане на мо-
билно оборудване;  

• оборудване и екипиране на специализирани групи за откриване 
на бомби и наркотици; 

• събиране на различна разузнавателна информация и анализи; 
• видеонаблюдение;  
• транспорт на различните видове доставки, включително въз-

душен транспорт; 
• логистична подкрепа. 
Mожем отново да направим извода, че и за изпълнението на по-

добни действия в операция за отговор на криза извън чл. 5 НАТО раз-
полага с необходимите му способности. Единственото, което следва да 
направи, е да ги поддържа и развива, за да бъдат винаги в готовност да 
покрият съответните действия, когато се налага. 
Управление на последиците. 

Под управление на последиците се разбира предприемане на 
действия за поддържане или възстановяване на основни услуги, които 
са от първа необходимост за хората, управление и смекчаване на проб-
лемите, произтичащи от бедствия, аварии и катастрофи или от терорис-
тични инциденти и действия. 

Специфични действия в областта на управлението на последици-
те от различни по своя характер бедствия, аварии и катастрофи са дей-
ностите за ограничаване на последиците от употреба или изпускане на 
химически, биологични, радиоактивни или ядрени вещества и субстан-
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ции. Това са строго специфични по своята същност действия, които се 
провеждат от специално подготвен персонал и по специални тактики, 
техники, процедури и условия. Те се предприемат, за да се облекчат във 
възможно най-висока степен или в най-пълен обхват последиците както 
от преднамерени, така и от непреднамерени изпускания на посочените 
вещества или субстанции, които имат потенциал да причинят голям 
брой жертви и големи нива на разрушения. 

Съвсем разбираемо всички граждански структури, агенции, 
предприятия, консорциуми, централи и други, обвързани или със за-
дължения към управлението на различни по своя характер мощности, 
инсталации, централи или заводи, произвеждащи или ползващи вещест-
ва или субстанции с химични, биологични, радиоактивни или ядрени 
съставки, развиват и поддържат собствени способности за справяне с 
евентуални последици от аварии и катастрофи в тези инсталации, но 
НАТО, основно чрез своите сили за ядрена, химическа и бактериоло-
гична (биологична) защита и разузнаване, също развива конкретни спо-
собности за подобни строго специфични и високорискови действия. 
Нерядко при изпускане на такива субстанции, контролирано или не, 
конкретна страна ще се обърне към Алианса за оказване на помощ и 
съдействие при справянето с последиците и тяхното управление. Имен-
но в този случай ще бъдат използвани специфичните способности на 
НАТО в тази област, затова следва още в мирновременния период, в 
периода на изграждане на пакета от способности на НАТО, да се фор-
мират такива структури и формирования, да се подготвя техният персо-
нал, както и експерти и специалисти за планиране на подобен тип дейс-
твия, а и за самото им изпълнение в заразена и опасна среда. 

Анализът на основните действия в операция за управление на 
последиците ни позволява да обобщим, че за тяхното своевременно из-
пълнение и най-важното с необходимата ефективност и във възможно 
най-кратки срокове (редица субстанции от посочените са силно токсич-
ни и времето за тяхното обезвреждане е от голямо значение) Алиансът 
трябва да разполага със способности за: 

• обеззаразяване; 
• отстраняване от съответната зона или територия на аварията 

или разлива на високотоксичните материали; 
• събиране на ядрени материали; 
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• изолиране и обезопасяване (запечатване) на обекти и инстала-
ции с висока радиоактивност; 

• неутрализиране на химически и биологични отрови; 
• неутрализиране на бактериологични зарази и опасни субстан-

ции и материали; 
• осигуряване първостепенните потребности на хората в постра-

далите зони, когато не се налага евакуация; 
• евакуация на големи групи от хора – медицинска и друга. 
Обобщавайки посоченото като действия и способности за извър-

шване на тези действия, можем да кажем отново, че необходимите спо-
собности ще бъдат осигурявани от НАТО не само от неговия военен инс-
трументариум. Редица специализирани структурни единици, формирова-
ния и части и от други структури, действащи в сферата на сигурността, 
също разполагат с тренирани и подготвени (екипирани и осигурени) еки-
пи от специалисти и ще подпомагат войсковите формирования на Алиан-
са за ядрена, химическа и биологична (бактериологична) защита в такава 
операция. Именно чрез взаимодействие и синхронизиране на тези висо-
корискови и специализирани действия между различните си формирова-
ния и екипи НАТО ще е в състояние да осъществи основните дейности за 
подпомагане на пострадалите хора и осигуряване на по-сигурна среда за 
живот в зоната, засегната от бедствието и аварията. Едва ли има друга 
международна организация или съюз, които да разполагат с по-големи и 
по-комплексни способности за такива рискови действия от Алианса. Съ-
що така можем да потвърдим с достатъчна доза увереност, че НАТО раз-
полага с всички посочени способности, като следва да полага усилия ос-
новно за тяхното поддържане и оборудването (екипирането) на съответ-
ните си формирования и структурни единици с още по-надеждни, сигур-
ни и ефективни технически средства, както и да поддържа подготовката 
на отделните специалисти в екипите и във войсковите формированията. 

 
2.2.4. Операции за търсене и спасяване 

 

Операция за търсене и спасяване може да се провежда в подкре-
па на всяка друга операция на НАТО, включително и операция в отго-
вор на криза извън чл. 5 от Вашингтонския договор, но по принцип този 
вид операция не представлява операция в отговор на криза сама по себе 
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си. И при операциите за търсене и спасяване следва да посочим, че е 
възможно НАТО да подпомогне усилията на дадена страна, след като 
бъде отправна молба за провеждане и/или съдействие за провеждането ѝ. 

Всяка операция за търсене и спасяване, както и предоставянето 
на средства, техника и персонал за провеждането ѝ са национална отго-
ворност. По време на конфликт винаги, когато е възможно, се използва 
съществуващата организация за провеждане на такава операция, създа-
дена и тренирана още в мирновременния период, но командирите от 
всички нива в НАТО са отговорни за планирането и провеждането на 
всяка местна или локална операция за търсене и спасяване, като тези 
отговорности се отнасят до всички сили под тяхно командване или уп-
равление. Такива операции, в които се използват и прилагат способнос-
тите на Алианса, се провеждат в съответствие с доктриналните насоки, 
принципите и ръководните правила, посочени в Съюзната тактическа 
публикация за търсене и спасяване (Allied Tactical Publication – ATP-10, 
Search and Resque) и Съюзната тактическа публикация ATP-57, която по 
своята същност представлява наръчник за подводно търсене. 

Разновидност на този вид операции е операцията за бойно търсе-
не и спасяване (Combat Search and Resque – CSAR), която е координира-
на операция с помощта на предварително установени процедури за отк-
риване на местонахождението, идентифициране и спасяване на свалени 
екипажи във враждебна територия по време на криза или конфликт, а 
когато е уместно, и на изолиран персонал, изпаднал в беда или различни 
стресови ситуации, но който е обучен и оборудван да може да съдейства 
и изпълнява конкретни дейности, необходими в хода на операцията, за 
да подпомогнат спасяването му. 

При провеждане на операция в отговор на криза извън чл. 5, кога-
то съществуват конкретни заплахи, генерирани от средата за сигурност, 
операцията за бойно търсене и спасяване се осигурява от Съвместното 
командване на силите (JFC) на НАТО, отговорно за планирането и про-
веждането на операцията в отговор на криза, с необходимите средства за 
защита и запазване на силите, намиращи се под негово командване или 
управление, със способности за запазване и укрепване морала на въздуш-
ните формирования и самостоятелните единици и за недопускане на слу-
чаи за използване на заловен натовски персонал като източник на разуз-
навателна информация и пропаганда. Операцията за бойно търсене и спа-
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сяване също се провежда в съответствие с конкретните доктринални на-
соки, принципи и правила, посочени в Съюзната тактическа публикация 
за бойно търсене и спасяване (АТР-62, Combat Search and Resque). 

Анализът на посочените действия дават основание да направим 
обобщението, че за тяхното своевременно и най-вече ефективно про-
веждане са необходими способности за: 

• локализиране и опознаване на пострадалите (авариралите) ма-
шини и персонал; 

• провеждане на издирвателни действия; 
• навлизане и спасяване на пострадали, включително в неприя-

телска територия; 
• оказване на спешна помощ на пострадалите;   
• провеждане на действия за извеждане на пострадалите от неп-

риятелската територия; 
• запазване в тайна на всички действия в подобна операция. 
И за тези способности можем да посочим, че НАТО разполага с 

възможно най-пълния набор. Следва да ги поддържа и развива в съответ-
ствие с новите технологии, които навлизат постоянно в живота и бита ни. 

 
2.2.5. Операции за небойна евакуация 

 

По своята същност тези операции представляват национални дип-
ломатически инициативи, в които силите на НАТО, евентуално участващи 
в подобна операция, имат само поддържаща роля. Операциите за небойна 
евакуация могат да бъдат описани като операции, провеждани за премест-
ване на по-безопасно място на невоюващи лица, които са заплашени от 
различни по своята същност рискове и заплахи в чужда за тях страна. 

В тези операции обикновено силите на НАТО само подкрепят 
небойната евакуация, макар и в рамките на операция, която може да е 
ръководена от Алианса като цяло. Подкрепата, която осъществяват си-
лите на НАТО, участващи в операцията, нормално не включва евакуа-
ция на граждани на страната – това е национална отговорност. Страната 
със своите сили и способности би могла да проведе небойна евакуация 
на свои граждани, засегнати или застрашени в страна, в която е възник-
нала кризисна обстановка или е избухнал конфликт на би- или мултина-
ционална основа, използвайки принципите, тактиките и правилата, за-
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легнали в Доктрината на НАТО за небойни евакуационни операции.31 
Тогава силите на НАТО, ангажирани с операцията за небойна евакуа-
ция, трябва да разполагат със способности и да имат възможности да 
осигурят охрана, посрещане и контрол, движение (придвижване) и 
спешна медицинска помощ за цивилните и невъоръжените военни лица 
(персонал), които следва да бъдат евакуирани. 

В такава операция силите на НАТО поддържат националните 
власти на страна, членка на Алианса, винаги, когато поиска помощ и съ-
действие. Има, разбира се, и страни от НАТО, които едва ли ще се въз-
ползват от съюзническите сили, но при всички положения, ако НАТО 
има свои сили близо до засегната страна, в която се развива кризисна 
ситуация или ескалира криза, те могат винаги да я подпомогнат, дори и 
тя да е например САЩ. В останалите случаи, когато силите на НАТО 
могат да бъдат включени в операция за небойна евакуация, това ще ста-
не след отправена молба за помощ и съдействие от конкретна страна 
или няколко страни, които трябва да изтеглят свои граждани от района 
на кризата или конфликта. Това показва, че във всички случаи, когато в 
дадена страна или в няколко съседни страни се развива криза или еска-
лира конфликтна ситуация, НАТО следва да има готовност да предоста-
ви сили при молба от която и да е страна за подпомагането и поддържа-
нето ѝ в операция за небойна евакуация, поради което следва да под-
държа способности и за участие и подпомагане на останали сили, както 
съюзнически, така и несъюзнически, в подобна операция. 

Обобщавайки, стигаме до заключението, че за изпълнение на раз-
личните възможни действия в подобна операция НАТО следва да под-
държа и развива следните основни способности от мирно време: 

• за осигуряване охрана на лицата за евакуиране – дипломати-
чески лица, лица с особен статут, високопоставени лица от различните 
власти; 

• за посрещане и контрол на движението (придвижването) на ли-
цата за евакуиране – когато тяхното придвижване се осигурява от други 
структури; 

• за оказване на спешна медицинска помощ на всички цивилни и 
невъоръжени военни лица (персонал), които ще бъдат евакуирани; 

                                                           
31 Allied Joint Doctrine for Non-Combatant Evacuation Operations, AJP-3.4.2. 
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• за евакуиране на съответните лица от рисковите зони или зони-
те на конфликт по всички възможни начини – по въздух, вода и наземни 
пътища. 

Вижда се, че носители на подобни способности са както войско-
вите формирования, намиращи се под командването на НАТО, така и 
специализирани подразделения от полицейските структури на страните, 
членки на Алианса, а също и мобилни медицински екипи за бързо реа-
гиране. Отново можем да изкажем твърдението, че НАТО е една от ор-
ганизациите в световен мащаб, която разполага с възможно най-пълни и 
поддържани способности за участие и провеждане на операция за не-
бойна евакуация. Следва единствено да осигурява с най-нова техника, с 
най-надеждни средства за комуникация и апарати за оказване на първа 
помощ своите екипи и структурни единици. 

 
2.2.6. Операции за извеждане 

 

Операциите за извеждане могат да бъдат описани като мисии, в 
които ръководени от НАТО сили прикриват или подпомагат оттегляне-
то или извеждането на личен състав (персонал) на ООН или друга воен-
на/цивилна мисия от даден регион на криза или конфликт. По принцип 
от силите на Алианса, които могат да бъдат ангажирани за участие в 
операцията, се изисква да имат способности и възможности, подобни на 
тези на силите, привличани за подкрепа в операция за небойна евакуа-
ция. Като минимум това означава, че те трябва да разполагат с необхо-
димите способности и средства за транспортиране на персонала, който 
трябва да бъде изведен от кризисната ситуация или район. 

Операция за извеждане е най-вероятно да се провежда в неси-
гурна или враждебна среда. Като цяло условията, в които се налага да 
действат и изпълняват конкретни задачи силите на НАТО, са подобни 
на тези, посочени при операциите за небойна евакуация. Във враждебна 
среда винаги е възможно да се получи загуба на съгласието за присъст-
вие на персонал (мисия) на ООН или на друга мисия, провеждана от 
международно призната организация. Възможно е също в района на 
кризата/конфликта правителството на страната, домакин на мисията на 
ООН или на друга организация, да загуби ефективния контрол над 
кризисната територия. При тези обстоятелства планиращите екипи на 
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НАТО трябва да предвидят потенциалните потребности и задачи на си-
лите на НАТО, които провеждат или участват в операцията. 

В миналото НАТО сформира силите за провеждане на операции 
за извеждане на т.нар. „временна основа” – тези сили не са от пакета 
сили на Алианса, а се създават (формират) за конкретна мисия или опе-
рация, за да съдействат за безопасността на различни международни 
мисии. В съвременните условия обаче НАТО изгражда единен пакет 
сили на базата на извлечените поуки от практиката, добрите практики 
от участието в различни мисии и операции, а и на промените в култура-
та и разбиранията си за изграждане на своите способности, тяхното 
поддържане и активиране за изпълнение на различни по същност и съ-
държание мисии и задачи. По-правилно е дори да се нарича „пакет от 
способности”, които са едни и същи и в мирновременния период, и в 
условията на криза или конфликт. От този пакет от способности за всяка 
конкретна мисия или операция се генерират сили с необходимите спо-
собности за самата нея в съответствие със задачите, които следва да 
изпълняват. По този начин не се налага за всяка конкретна операция (за 
изграждане на мира, небойна евакуация и т.н.) всеки път да се опреде-
лят (генерират) сили, които имат основно конвенционални способности 
и са с тежко въоръжение или бойни системи. 

Няма да се спираме в изследването на конкретните способности, 
които НАТО следва да генерира и осигури за участие или провеждане 
на подобна операция, тъй като те бяха описани подробно при операция-
та за небойна евакуация. 
 
2.2.7. Налагане на санкции и ембарго 
 

По своята същност операцията за налагане и прилагане на усло-
вията за дадени санкции и ембарго е предназначена да принуди конк-
ретна страна да се подчини на международното право или на условията, 
включени в съответна резолюция или мандат, издадени от ООН или 
друга международно призната организация, в чиито район на отговор-
ност и юрисдикция се намира кризисната зона или зоната на конфликта. 
Санкциите по принцип се отнасят до отказ или ограничаване/спиране на 
определени доставки, дипломатически, икономически и други търговс-
ки привилегии или свободата на движение на определени хора, които 
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живеят в района на санкциите и имат вина за развитието или ескалира-
нето на кризата. 

Санкциите могат да бъдат наложени на конкретно лице или в 
контекста на операция в отговор на криза извън чл. 5 от ВД в обширна 
територия, която следва да обхване всички страни, спрямо които са 
предприети мерки (приети са резолюции или са издадени мандати за 
мисия или операция) за налагането им. Военните цели и задачи в опе-
рация за налагане и спазване на санкции обикновено включват създа-
ване на бариера, която да осигурява само несанкционирани стоки да 
влизат или излизат от съответната/ите страна/и. В зависимост от геог-
рафското положение прилаганите санкции обикновено включват ком-
бинация от задачи, които трябва да бъдат изпълнявани както по въз-
дух, така и на земя, а и по море, което изисква способности от НАТО 
да развърне и военновъздушни сили или формирования, и сухопътни 
(от сухопътния му компонент), и военноморски. Примери за това мо-
жем да открием също при налагане на ембарго и при провеждане на 
морски забранителни операции (Meritime Interdiction Operacions – 
MIOs), a и при определяне и поддържане на зона, забранена за полети 
(No-Fly Zone – NFZ). 
Ембарго. 

Ембарго означава забрана или ограничение за влизането или 
напускането на стоки, хора и услуги във и/или от държави по море, 
през летища или през цялата сухоземна граница. Терминът „ембарго” 
по принцип се свързва със санкции, при които се забранява движение-
то на специфични стоки и товари към или от дадена територия. Нала-
гането на ембарго обикновено включва морски забранителни опера-
ции. Задачите, изпълнявани от военноморския компонент на НАТО в 
такава операция, са включени в операции за локализиране, класифици-
ране и проследяване на надводните плавателни съдове, подводниците 
и самолетите и ако е необходимо, може да бъде приложена сила срещу 
тях. Те могат също така да включват ембарго на икономическото – 
гражданското, корабоплаване или военното. Съвсем разбираемо в опе-
рация за налагане на ембарго се налага изпълнение на задачи както от 
ВВС на Алианса, така и от неговите сухопътни сили (СК), а нерядко 
участват и специални сили, които със своите специфични способности 
подпомогнат в чувствителна степен за спазването на ембаргото. Ак-
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тивните действия на силите от различните компоненти с техните при-
същи задачи и възможности се подкрепят и от провеждането на ин-
формационна операция от Алианса. 

Ембаргото има няколко характерни предимства в сравнение с 
другите наложени мерки, включващи враждебни или активни действия. 
По принцип то се провежда за решаване на спорове чрез кратковремен-
ни мерки при ескалирал въоръжен конфликт, като същевременно позво-
лява прилагане на ограничена и контролирана сила, когато е необходи-
мо. Ако напрежението в зоната на конфликта се повиши, военните спо-
собности на страната, за която е издадена резолюцията/мандатът за про-
веждане на операцията, могат да бъдат намалени чрез ефективно ембар-
го на военните доставки за нея. 

Ефективността на всяко ембарго може да се прояви в средносро-
чен или дългосрочен период. Показателите за планиране и оценка на 
ефективността и въздействието на ембаргото могат да се основават и да 
включват разузнавателни, икономически и други граждански характе-
ристики и дадености. Освен това едни точно създадени, приети и прила-
гани правила за поведение в операцията ограничават до минимум неже-
ланото ескалиране на кризата в резултат на различни по своята същност 
опити за пробив на ембаргото. 

Тук си позволяваме да направим обобщението общо за операции-
те за прилагане на санкции и за изпълнение на ембарго. Това е възможно, 
тъй като по своята природа ембаргото е вид санкция. От анализа на дей-
ностите, които може да се наложи да изпълнява НАТО в подобни опера-
ции, се вижда, че за тях Алиансът следва да развива способности както 
във войсковите си формирования, така и в полицейските структури и 
единици, а и в редица граждански административни структури и органи-
зации. За успешно и ефективно провеждане на разглежданите операции 
НАТО трябва да разполагат със способности за: 

• дипломатически, политически и икономически натиск; 
• ограничаване или спиране на определени доставки, диплома-

тически, икономически и други търговски привилегии; 
• ограничаване свободата на движение на определени хора, за 

които е доказано, че имат вина за възникване и/или развитие на кризата 
или конфликта; 
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• създаване на контролни постове, чрез които ще се осигурява 
само несанкционирани стоки да влизат или излизат от съответната/ите 
страна/и; 

• контрол на преминаващите стоки и товари през всяка граница 
на съответната/ите страна/и – земна, въздушна, морска; 

• локализиране, класифициране и проследяване на наземни тран-
спортни машини, надводни плавателни съдове, подводници и самолети; 

• ескортиране, принуда да кацне или да бъде съпроводен до оп-
ределено пристанище, до определено място на земята на съмнителни 
самолети, кораби или транспортни машини; 

• разузнаване и провеждане на специални операции. 
Анализът на посочените способности и провежданите операции 

от този вид от Алианса показва, че въпреки широкия набор от способ-
ности за тях винаги остава налична възможността да бъдат нарушени 
определените санкции и да се заобиколи изпълнението на наложеното 
ембарго. Няма такава сила, която да може да гарантира, че след приема-
не на резолюция/и за провеждане спрямо дадена страна/и на такива опе-
рации те ще бъдат сто процента покрити и всички необходими действия 
ще могат да бъдат точно изпълнени. Като потвърждение ще приведем 
само един очевиден факт от една от най-дълго провежданите в история-
та на НАТО операции в съвременността ни – операцията на междуна-
родните сили за подпомагане на сигурността в Афганистан. За период от 
почти 13 години, от началото на операцията на НАТО, производството на 
опиум в страната е нараснало почти четири пъти, отчетено за една кален-
дарна година спрямо годините на режима на талибаните. Можем ли да 
кажем, че дори и НАТО е в състояние да проведе ефективно операция за 
санкции и ембарго за производството и износа на този вид стока във и от 
тази конкретна страна. Това ни позволява да обобщим, че има какво да се 
желае в развитието на способностите и тяхното осигуряване в такава опе-
рация и занапред от страна на Алианса. 

НАТО следва да търси съдействие от редица свои партньори и 
някои от големите международни, правителствени и неправителствени 
организации за по-пълно и цялостно осигуряване на способности най-
вече за: 

• контрол на преминаващите стоки и товари през всяка граница 
на съответната/ите страна/и – земна, въздушна, морска; 
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• дипломатически, политически и икономически натиск; 
• ограничаване или спиране на определени доставки, диплома-

тически, икономически и други търговски привилегии; 
• ограничаване свободата на движение на определени хора, за 

които е доказано, че имат вина за възникване и/или развитие на кризата 
или конфликта. 
Морски забранителни операции. 

Морските забранителни операции са оперативни действия, чрез 
които се налагат забрани за движение по море на определени лица или 
материали в границите на определена географска област. Тези операции 
обикновено са ограничени до прихващане, а ако е необходимо, и до 
качване на борда на съмнителни кораби, за да се провери, пренасочи 
или конфискува техния товар в подкрепа на изпълнението на конкретни 
икономически и/или военни санкции.  

Забранителните операции по море обхващат различни по своя 
вид и характер принудителни мерки, чрез които НАТО може да се на-
меси и ограничи или прекрати движението, доставянето на определени 
видове стоки и елементи, за които се правят опити да бъдат внесени или 
изнесени от дадена национална територия или специфична зона, нами-
раща се под санкции или ембарго. 

Анализът на действията в морска забранителна операция ни дава 
основание да посочим, че за нея са потребни идентични способности от 
страна на НАТО като при санкциите и ембаргото, за да може да се пос-
тигне желаното ниво на забрана. И тук има области, за които Алиансът 
следва да търси подкрепа от своите партньори и други международни 
играчи на полето на сигурността – отново идентични с посочените при 
предходните операции. 
Зона, забранена за полети. 

Друг вид прилагане на санкции и изпълнение на задачи за нала-
гане на ембарго е установяването и поддържането на зона, забранени за 
полети. Това е зона от въздушното пространство с определени размери, 
предназначена за специфични цели, в която не са позволени никакви 
действия или операции на въздухоплавателни средства с изключение на 
разрешените от съответния командир от НАТО и контролиращата аген-
ция или организация. Тя може да бъде над територията или част от те-
риторията на страната домакин или над територията на съседна страна; 
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може да бъде както над територията на приятелска на Алианса страна, 
така и над определена противостояща или неутрална страна. Определя-
нето и налагането на зона, забранена за полети, се установява от манда-
та на санкциониращата международна организация. Налагането и под-
държането ѝ е уникална мисия, която включва предотвратяване на лете-
нето за всички страни в определеното въздушно пространство.  

Обикновено установяването на зона, забранена за полети, е отб-
ранителна противовъздушна мисия, включваща бойно въздушно патру-
лиране и/или прихващане, придружено от наблюдение и установяване 
на контрол на системите за командване и управление на страната, над 
чиято територия е установена зоната. Въпреки това в зависимост от 
конкретния сценарий и заплахата за собствените сили може да се нало-
жи НАТО да проведе и настъпателни противовъздушни операции – за 
потискане (подавяне) на противостоящата ПВО система или за атака на 
противостоящите инсталации, но всяка от тях трябва да бъде ясно и 
конкретно подкрепена и обвързана с установените правила за поведение 
и използване на сила в конкретната операция. 

Като обобщение можем да посочим, че за част от действията, не-
обходими за провеждане на подобна операция, се изискват сходни и 
дори идентични способности като при операциите за санкции и ембарго. 
Но определено само наличните или генерираните сили и структури с 
подобни способности няма да са достатъчни и ефективни. За изпълне-
ние на специфичните действия в такава операция НАТО следва да раз-
полага и с допълнителни способности за: 

• бойно въздушно патрулиране и/или прихващане в определена-
та зона; 

• наблюдение и установяване на контрол на системите за ко-
мандване и управление на страната, над чиято територия е определена 
тази зона; 

• потискане и/или подавяне на противостоящата система за ПВО; 
• нанасяне на локализирани удари по противостоящи инсталации 

и обекти. 
Като имаме предвид анализа на проведените през последните 

двадесет години операции от НАТО и от коалиции от страни с водеща 
роля на страни, членки на Алианса, можем отново обосновано да изка-
жем твърдението, че НАТО е една от организациите в световен мащаб, 
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която разполага с възможно най-пълния набор от подобни способности. 
Следва единствено да ги обновява и поддържа и да тренира своя персо-
нал, необходим за изпълнението на задачите в подобна операция. 

 
2.2.8. Осигуряване свобода на корабоплаването 
и въздухоплаването 

 

Тези операции се провеждат, за да се докаже и демонстрира меж-
дународното право за навигация на морски и/или въздушни маршрути. 

Свободата на корабоплаване е суверенно право, предоставено от 
международното право. Международното право отдавна е установило 
като правила и норми, че всяка крайбрежна страна може да упражнява 
юрисдикция и контрол в рамките на нейното териториално море32 по 
същия начин, както може да упражнява суверенитет над собствената си 
земна територия. То урежда и въпроса за свободното преминаване на 
корабите на чужди държави през териториалните води на една страна. 
Преминаването е свободно, стига да не е във вреда на мира, реда (пра-
вилата и законите) или сигурността на съответната крайбрежна страна.  

Международните води (открито море33) са безплатни за използ-
ване от всички народи. 

Международната организация за гражданска авиация развива 
правилата и нормите, които регулират международното и националното 
използване на въздушното пространство. Свободата на навигацията на 
въздухоплавателно средство в международното въздушно пространство 
е добре установена норма на международното право. Самолет (възду-
хоплавателно средство), застрашен от дадена страна или група страни 
чрез разширяване на контрола на въздушното пространство в зона/и 

                                                           
32 Под териториално море се разбира морският пояс около крайбрежието на сътветната 
морска страна с широчина до 12 морски мили, който е заедно с въздушното пространство 
над него и морското дъно под него. Смятат се за част от държавната територия на страна-
та и тя разпростира своя пълен суверенитет над тях. 
33 Открито море са всички части на морето, които не влизат нито в икономическата зона, 
нито в териториално море или вътрешните води на някоя страна, нито в архипелажни 
води на страна архипелаг. Никоя страна не може неправомерно да претендира за подчиня-
ване на която и да е част от откритото море на своя суверенитет. Откритото море е откри-
то за всички страни – както крайбрежни, така и без излаз на море. 
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извън установените международни норми (трасета, маршрути и коридо-
ри), ще доведе до правни мерки за коригиране на ситуацията. 
Морски съображения. 

Обикновено военноморските сили имат неограничена свобода на 
корабоплаването и прелитането в международни води и въздушно прос-
транство. Морските сили на НАТО могат законно да оперират/да из-
пълняват задачи близо до териториалните води на една страна, без 
предварително одобрение от съответното правителство. Това им дава 
несравнима свобода на корабоплаването сравнително близо до брега. 
Командирът на съответното военноморско формирование трябва винаги 
да поддържа ситуационна осведоменост – информация за ситуацията и 
положението в дадената зона, по отношение на действащите сили в нея, 
законните и прекомерните правни граници, разделенията на моретата, 
въздушното пространство и земните територии, заявени от крайбрежни-
те страни, намиращи се или граничещи с тази зона. 

Морско базираните щабове на НАТО на ядрените му сили имат 
способности за незабавна реакция, които им позволяват да се придвиж-
ват (плават) в кратки срокове с усилване на курса/маршрута, както и да 
упражняват командване и управление, докато се разгърнат в определе-
ния район. Свободата на навигацията им позволява да започнат прид-
вижването и заемат определеното място в оперативното пространство 
без договаряне на права за преминаване/транзит, а способностите им 
дават възможност да осъществят тези дейности без основна подкрепа – 
с продължителна поддръжка от своя страна, самостоятелно в дадения 
район, с минимални изисквания за поддръжка от страната домакин. 
Въздушни съображения. 

Въздушната мощ на НАТО може да се прилага на големи разсто-
яния. При използването ѝ за изпълнение на различни задачи се пресичат 
суверените въздушни пространства на много страни. Способностите на 
НАТО за зареждане с гориво въздух-въздух намаляват зависимостта от 
пунктовете за спиране и изискванията за изграждане на предни бази. 
Въпреки това с цел да се прилагат въздушни удари по съответния отго-
варящ и видим начин наличието на сигурни авиационни бази достатъч-
но близо до театъра на операцията, правата за прелитания, гъвкавото 
използване на въздушното пространство, както и необходимата подкрепа 
трябва да бъдат взети под внимание. Самолетоносачи, десантни и други 
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надводни кораби могат също да предоставят защитено базиране в театъра 
на операцията макар и за ограничено количество въздушни сили. 

Изискването за получаване на дипломатическо разрешително 
(Diplomatic Clearence – DIPCLEAR) преди влизане или при транзит 
във/през въздушното пространство, територията или териториалните 
води на една страна засяга всички аспекти на планирането на разгръ-
щането и използването на силите от Алианса. Прелитането над раз-
лични зони, пространства и територии с ограничения във и над тях 
налага спазването им от всички сили на НАТО и е важен елемент в 
процеса на планиране.  

Чикагската конвенция от 1944 г., определяща основните правила 
и норми за гражданската авиация, посочва, че всяка страна има пълен и 
изключителен суверенитет над въздушното пространство над своята 
територия. Въздухоплавателно средство, което не е преминало в подчи-
нение на НАТО, може да прелита над или да кацне на територията на 
чужда държава (държава, която не е членка на НАТО) без предварител-
но разрешение (DIPCLEAR), за което да е отговорен Алиансът. Преди 
предаването на пълномощията (TOA) за дадено въздухоплавателно 
средство на НАТО DIPCLEAR е национална отговорност. След акта на 
предаване на пълномощията DIPCLEAR за всички средства, изгражда-
щи силите на Алианса, обикновено е отговорност на командните органи 
на НАТО, които командват и управляват съответните сили. 

Обобщавайки, можем да потвърдим, че за изпълнение на различ-
ните действия в този вид операции НАТО разполага с възможно най-
пълния набор от способности. И отново като препоръка можем да ка-
жем, че следва единствено да обновява своя парк от машини и инстала-
ции, на чиято основа персоналът осигурява необходимите способности, 
както и да тренира този персонал. 

Анализът на посочените в изследването операции в отговор на 
криза извън чл. 5 от ВД, за които НАТО изгражда и поддържа способ-
ности, дава основание да направим извода, че с теоретичните си поста-
новки за тези операции Алиансът се опитва да даде отговор за това как, 
по какъв начин и при какви условия ще използва своите способности 
(военни и граждански), когато се налага да отговори адекватно на пре-
дизвикателствата, рисковете и заплахите, които съвременната среда за 
сигурност може да генерира. В рамките на подобни операции силите и 



 
 
 

126 /  Стоян Стойчев 

 

 

 

структурите на Алианса ще изпълняват едновременно различни видове 
военни дейности и допълнителни задачи от граждански характер за съз-
даване на подходящите условия в процеса на управление на кризата, за 
да се постигне желаната среда за сигурност, чрез която ще се стабили-
зира дадената страна/регион/зона. Обхватът на необходимите за изпъл-
нение задачи съвсем разбираемо включва широк кръг от действия, като 
на основата на изгражданите военни и граждански способности трябва 
да се планира тяхното използване, а и изпълнението на всяка дейност в 
хода на операцията. 

Най-общо дейностите, за които следва да се изграждат военните 
способности на НАТО, а и редица от неговите граждански способности, 
с които ще участва или ще проведе самостоятелно операция в отговор 
на криза извън чл. 5, се разделят на четири основни категории: 

• настъпателни; 
• отбранителни; 
• стабилизиращи (за стабилизиране и подпомагане на страната 

и/или региона); 
• осигуряващи свобода на собствените сили (за придвижване и 

изпълнение на задачите).  
Тези дейности, както и различни допълнителни задачи, които мо-

гат да не са специално предназначени за изпълнение само в рамките на 
операция в отговор на криза, а биха намерили проявление и в операция 
за колективна отбрана (по чл. 5 на ВД), могат да се приложат за управ-
ление на кризата и прекратяване на конфликта. 

Обобщавайки, можем да посочим няколко основни факта, които 
са валидни, когато става дума за способностите на НАТО за провеждане 
на операции в отговор на криза. Неведнъж беше посочено, че тези спо-
собности са единни за целия Алианс и освен че не се подразделят на 
части, те се изграждат с цел да покрият заявеното ниво на амбиция в 
Стратегическата концепция от 2010 г. и да му позволят да покрие всич-
ките приети мисии и задачи. 

Първо. Въпреки че НАТО е една от организациите с възможно 
най-пълния набор от способности за провеждане на операции в отговор 
на кризи от различен характер извън чл. 5 от ВД, съществуват области, 
в които те не са достатъчни и следва да се търси изграждането и/или 
подобряването им. Проявленията на последната финансово-икономи-
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ческа криза и предприетите действия за справяне с нея през последните 
5 – 6 години показват, че дори и такъв мощен съюз като НАТО изпитва 
редица затруднения при изграждането и поддържането на посочените 
способности. 

Второ. Различните инициативи, предприети от НАТО, като „Ин-
телигентна отбрана” и „Свързаност на силите”, са поредният опит в 
търсене на възможности за по-добрата кооперираност в тази насока, в 
специализирането на дадени страни членки за изграждане на конкретни 
способности. Но след не толкова добрия и успешен опит, както и пора-
ди натрупаната умора от проведените през последните петнадесет годи-
ни мащабни операции в отговор на криза извън чл. 5 от ВД от НАТО 
или от коалиции от желаещи с водеща страна от НАТО (в Ирак, Афга-
нистан, Либия, Сирия, посочихме виждането ни за участието на НАТО 
там, Мали и Сомалийския рог, част от тях все още не са приключили 
или не се очертава да приключат успешно – Афганистан, Сирия) не мо-
жем да кажем, че планирането им дори извършено на база на наличните 
способности, а и самото им изпълнение са успешни. Това слага лъжич-
ката катран в кацата с меда на НАТО и по въпроса за кооперирането и 
взаимодействието между страните членки при изграждане и поддържа-
не на определените способности. 

Не можем да изкажем твърдение, че посочените „нови” инициати-
ви са успешни дори и само затова, че в последната си операция – Реши-
телна подкрепа (Rezolute Support), стартирала на 1 януари 2015г. като 
продължение на най-голямата му операция досега, проведената в Афга-
нистан „Международни сили за поддържане на сигурността” (International 
Security Assitance Forces), Алиансът има трудности при осигуряването 
на различните способности за нея. Като се има предвид, че операция 
„Решителна подкрепа” не е конвенционална (бойна), проблемите за оси-
гуряване на различните сили, които да генерират способностите за нея, 
възлизащи на около 1800 души персонал, поставят доста въпроси за ко-
оперирането и специализирането на страните в НАТО при изграждане 
на комплекса му от способности. 

Следва, разбира се, да минат определени години, за да се види в 
каква степен ще бъдат реализирани зададените цели в посочените ини-
циативи, да се оценят подобаващо и пълно, за да можем да кажем дали 
те ще успеят да осигурят на Алианса нови, подобрени способности. 
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Трето. В хода на трансформацията си НАТО определено търси 
различни решения, различни подходи за усъвършенстване на своите 
способности, за подобряване на кооперирането в тяхното изграждане и 
поддържане. Един такъв подход е всеобхватният. 

 
2.3. Всеобхватният подход при изграждане 
на способности от НАТО 

 

Всеобхватният подход, развит и заложен през последните 4 – 5 
години34 като основа на процеса за управление и отговор на кризи от 
всякакъв характер в НАТО (приет разбираемо и от ЕС), е един от най-
ефективните подходи за изпълнение на процеси и прилагане на проце-
дури в една система от системи, каквато са съюзните сили на НАТО – в 
тяхното сложно взаимодействие с други източници на власт и сила. 
Всеобхватният подход намира своето пълно приложение при подготов-
ката и планирането на операции в отговор на кризи от всякакъв харак-
тер. Той е заложен в основните планиращи документи на НАТО. Този 
подход е израз на процеса на кризисно планиране и се съдържа в пос-
ледния вариант на Директивата за всеобхватно планиране на операции-
те35, която е основният документ за планиране на кампании и операции 
в НАТО (и в Европейския съюз). 

По своята същност всеобхватният подход може да бъде разглеж-
дан като процес, но реално представлява комплекс от дейности (проце-
си) и процедури, предприемани за формулиране на проблемите, вземане 
на решение с отчитане основно на способностите и свеждането му до 
съответните (подчинени) формирования, генерирани за изпълнение на 
различните мисии и задачи в дадена криза (със съответните утвърдени 
бойни документи). 

Всеобхватният подход е процес на преосмисляне на принципите 
на осъществяване на възможно най-ефективно използване на способ-
ностите в рамките на наличните (заделени за дадена операция) ресурси. 
Той позволява на съвместните оперативни сили, изградени в случая от 

                                                           
34 Първият проект на Директивата за всеобхватно планиране на операциите в НАТО (ACO 
Comprehensive Operations Planning Directive, Interim V1.0) е издаден в края на 2010 г. 
35 Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (COPD), Interim 
Version 20-02, 2013. 
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НАТО, да се информират в детайли за специфичните аспекти на среда-
та, в която се провежда операцията в отговор на криза, и за особености-
те на основните играчи в театъра на операцията, както и за процесите, 
които възникват и биха могли да възникнат като следствие от сложните 
взаимовръзки в съвременното геополитическо пространство. 

Всеобхватният подход задължава съвместните оперативни сили 
да съгласуват и уточнят действията си с национални и международни 
участници, както и с различни международни, правителствени и непра-
вителствени организации, в резултат на което се получава продукт от 
планирани, своевременни и хармонични действия, адекватни на същест-
вуващата стратегическа ситуация и приетата правна рамка. 

Като анализира такива сложни системи, като икономическата, 
политическата, инфраструктурната, социалната и информационната, 
всеобхватният подход дава норми за правилното поведение на съответ-
ните сили, за най-ефективно използване на способностите в театъра на 
операциите и след координирани действия, взаимодействия и приемлив 
риск постига желани крайни резултати. Функциите на всеобхватния 
подход най-общо могат да бъдат: 

• развитие на познанието; 
• планиране; 
• иницииране. 
В изследването ще се спрем на всяка една от тях, за да се опита-

ме да покажем техния принос за подобряване процеса на планиране, 
базирано на способностите, и ефективното им използване във възможно 
най-пълния комплексен и комбиниран вид. 
Развитие на познанието. 

Развитие на познанието се постига, като се анализира и изследва 
стратегическата среда с всичките ѝ аспекти (политически, военен, ико-
номически, социален, инфраструктурен и информационен). Това дава 
възможност да се събере информация, която да се използва, за да се 
осъзнаят намеренията и способностите на ключовите участници, дейст-
ващи в пространството на ангажиране. Процесът на развитие на позна-
нието е непрекъснат, адаптивен, гъвкав и неделимо обвързан със сис-
темния анализ на стратегическата среда, позволяващ да бъдат взети 
компетентни решения, които са специфични за всеки от етапите на про-
цеса на планиране. 
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Развитието на познанието поддържа планирането, изпълнението 
и оценката на съответната операция в отговор на криза чрез предоставя-
не на всестранен поглед върху пространството за ангажиране. Основан 
на планиране, базирано на способности, процесът на развитие на позна-
нието е в основата на вземането на решение на политическо, стратеги-
ческо, оперативно и тактическо ниво в НАТО. 

От своя страна системният анализ се използва за развитие на 
познанието, като по този начин се подпомага процесът на управление 
при кризи, което на практика го прави пригодно за всички нива на уп-
равление в един широк съюз, тъй като предоставя възможност за разра-
ботване на всестранен модел на пространството на ангажиране. 

Системният анализ подпомага всестранно разбирането на връз-
ките между различните системи в пространството на ангажиране, между 
различните способности, генерирани за дадената операция, което позво-
лява да се определят възможно най-правилните и адекватни действия, за 
да се нанесат желаните промени в ключовите играчи и да се изпълнят 
поставените от политическото ръководство цели. 
Планиране. 

Тази функция не отрича съществувалия до момента в НАТО 
модел за планиране, а надгражда наличните документи и процеси за 
подобряване на възможностите за планиране и провеждане на опера-
ции в условията на комплексност на обстановката, особено в тясно 
сътрудничество с невоенните инструменти и участниците извън съюза. 
Така се повишава потенциалът за координиране и синхронизиране на 
действията, където и когато това е възможно, с различните инструмен-
ти, действащи в рамките на пространството за ангажиране. По прин-
цип планирането никога не е самоцелно за НАТО, когато става въпрос 
за планиране на операция в отговор на криза, и най-често следва осъ-
ществяването на международно приета висша цел.36 Затова намерения-
та на всички организации, желаещи да си сътрудничат с НАТО за да-
дената операция, трябва да бъдат идентифицирани достатъчно рано, да 
се установяват контакти и да се укрепят взаимоотношенията с цел сво-
евременно и обвързано планиране. Това неминуемо изисква сключване 

                                                           
36 Като съюз, основан на правни норми, обикновено НАТО ще провежда операция в отго-
вор на криза извън чл. 5 от ВД след предоставянето на мандат за това от ООН, ОССЕ или 
друга международно призната организция. 



 
 
 

Изследване способностите на НАТО и Европейския съюз...  / 131 

 

 

 

на различни по вид споразумения между Алианса и различни органи-
зации, което ще позволи обмен на информация, провеждане на съвмес-
тни консултации и подготовка за предприемане на действия за справя-
не с възникналата криза. 

Планирането в това му проявление подпомага изграждането на 
съвместни способности, които вече посочихме, разкривайки основните 
видове операции в отговор на криза извън чл. 5 и различния набор от 
способности, необходим за тяхното провеждане в международен фор-
мат, с водеща или поддържаща роля на НАТО. 
Иницииране. 

Това е следващата основна функция на всеобхватния подход. По 
време на инициирането стремежът е насочен към това възможно най-
конкретно да се определи кои опции за отговор следва да се използват за 
справяне с развиваща се криза, с което се поставят основите за стартира-
не на оперативното планиране от определения оперативен щаб и в съот-
ветствие с това да се определят необходимите способности, на чиято ос-
нова ще се извърши планирането. Подготвят се и се разработват страте-
гическите указания и се дават политически насоки. По време на този етап 
протичат множество процеси, по-съществените от които са изясняване на 
проблема в рамките на пространството на ангажиране и определяне на 
необходимите способности за неговото решаване, уточняване на основ-
ните играчи, допринасящи за задълбочаване на проблема или неговото 
решаване, в пространството на ангажиране, изясняване на международ-
ните интереси в пространството на ангажиране, определяне на крайното 
състояние и целите на НАТО в дадената операция. 

Основното, с което всеобхватният подход допринася за повиша-
ване ефективността на съвместните операции, провеждани от НАТО за 
даване на възможно най-адекватен отговор на зародила се криза или 
разраснал се конфликт, е задълбоченият анализ, с който се подхожда 
към познанието. Именно познанието е основата, на която се изгражда 
всеобхватният поход, а неделима част от познанието е системният ана-
лиз на основните системи във всяка среда за сигурност, във всяко об-
щество – политическа, икономическа, военна, социална, инфраструк-
турна, информационна. 

Този анализ подпомага определянето на различните способнос-
ти, които могат да бъдат генерирани от различните източници на сила 
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и на чиято основа да се извършат планирането и последващото про-
веждане на операция в отговор на криза – това е валидно както за опе-
рации извън чл. 5 от ВД, така и за операции за колективната отбрана 
на НАТО. 

Предлагайки възможностите на познанието, всеобхватният под-
ход позволява да се предприемат правилните действия с използването 
на правилните способности за предизвикване на желаните ефекти в опе-
рация в отговор на криза. 

С прилагането на всеобхватния подход не се търси замяна на съ-
ществуващите процеси за анализ, планиране, изпълнение и оценка в 
операцията, включително и за управление на криза. Използването му 
осигурява по-всестранен, съгласуван и координиран начин на мислене, 
позволяващ да се придобие поглед отвъд използването на военните спо-
собности, което дава по-големи възможности за координиране на дейст-
вията с другите участници, с другите източници на сила, които да доп-
ринесат със своите специфични способности за по-пълното и ефективно 
изпълнение на задачите в операцията. 

Обобщавайки, можем да посочим, че с прилагането на всеобх-
ватния подход при подготовката и планирането на операция в отговор 
на кризи от различен характер се постига възможно най-пълното синх-
ронизиране, възможно най-доброто взаимодействие и възможно най-
цялостния синергичен ефект при използването на различните източници 
на сила – както граждански, така и военни, на техните способности, ге-
нерирани във възможно най-пълния им набор за дадения играч, който го 
използва – в случая НАТО. Чрез него Алиансът продължава да търси 
нови пътища, които да позволят най-цялостното комбиниране на спо-
собности в процеса на подготовка и провеждане на операцията. 

След всичко посочено във втората част на изследването можем 
да кажем, че в международен план, включително и в НАТО като съюз, в 
който членуват толкова мощни и силни страни, като САЩ, Великобри-
тания, Германия, Франция, Турция, няма универсална система, която да 
позволи на нейна основа да се изграждат способности от различните 
източници на сила и мощ в една обществена система – политически, 
икономически, военни, социални, инфраструктурни, информационни. 
Дори и един такъв съюз следва да се опитва чрез различните процеси на 
трансформация в своите структури да търси най-оптималния, най-
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балансирания подход между желания (ниво на амбиция), възможни ре-
сурси (включително и финансови) и постигнати резултати при изграж-
дането на способностите си за провеждане на операции – както за ко-
лективна отбрана, така и в отговор на кризи от различен характер извън 
чл. 5 от ВД. Един от тези подходи – всеобхватният, позволява да се гле-
да с по-голям оптимизъм в тази насока. 

С развитието на своите теоретични постановки и виждания за раз-
личните операции в отговор на криза, за които следва да изгражда и под-
държа конкретни способности, Алиансът подпомага трансформацията си 
към по-ефективни структури и задачи, които да изпълняват тези структу-
ри, и в същото време усъвършенства непрекъснато процеса за оценка и 
валидизация на наличните си способности при справяне с различните 
рискове и заплахи, генерирани от средата за сигурност. 

На следващо място с приемането и прилагането на всеобхватния 
подход при изграждането на способности, които ще използва за про-
веждане на която и да е операция/кампания, Алиансът развива процеси-
те на планиране и провеждане на дадена операция/кампания, подобрява 
координацията, взаимодействието и съвместното изпълнение на редица 
специфични задачи в хода ѝ от различните източници на сила, разпола-
гащи и развиващи своите уникални на моменти способности. 

Чрез всичко това НАТО подпомага и всяка страна членка при из-
граждането на националните ѝ способности за отговор на криза, които 
освен като част от колективните тя ще има и ще разполага с тях при не-
обходимост от изпълнение на задачи на национално ниво, подпомага, 
разбира се, и развитието на националните концептуални и доктринални 
документи в тази сфера. 
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Анализът на част от променената среда за сигурност, новите рис-
кове и заплахи, които тя би могла да генерира в наши дни, посочени в 
част първа на изследването, налагат адаптиране и преосмисляне на ос-
новната роля и задачите на военния фактор като основен гарант на си-
гурността на настоящия етап от развитието на човечеството. Възниква 
необходимост от прилагане на универсален подход към сигурността, 
който да се основава не само на отбранителните способности, но и на 
политическите, икономическите, финансовите, информационните и 
технологичните възможности. Стана ясно, че всеобхватният подход 
подпомага съвместното прилагане на различните способности, с които 
може да се разполага в даден етап от развитието ни. 

Като следващ важен момент в изследването ще се опитаме да раз-
крием ролята, мястото, основните функции и амбиции на Европейския 
съюз като важен фактор за укрепването на регионалната и световната 
сигурност. Ще изследваме решимостта на Съюза да включи и военно из-
мерение в своята политика при създаване и реализиране на способности 
за управление на кризи, чиито реален израз е участието на съюзните мно-
гонационални сили в редица операции в Европа, Африка и Азия. 

В началото на ХХІ век икономическата и политическата интег-
рация на сраните от ЕС бележи редица успехи, което прави проблема за 
задълбочаването на сътрудничеството във военната сфера, за изгражда-
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нето на способности за управление на различни по своя характер кризи 
още от мирно време по-актуален и належащ за решаване. Европейските 
страни поемат по-активна, по-отговорна и по-глобална роля за посре-
щане на съвременните рискове и заплахи за сигурността. Европейският 
съюз се стреми да намери решение на разнообразните рискове и заплахи 
чрез гъвкави, ефективни и законни решения. Новата роля и нарасналите 
отговорности изискват изграждане и поддържане на адекватни на среда-
та за сигурност способности. Способности, позволяващи на Европа да 
демонстрира готовност за поемане на своята част от отговорността за 
глобалната сигурност и изграждането на по-добър свят. В този контекст 
готовността и ефективността на Европейските въоръжени сили (EUFOR) 
са ключови за изпълнението на стратегическите цели на Съюза. 

Изграждането на европейска идентичност в сферата на сигур-
ността и отбраната е основен елемент и необходим процес в цялостния 
проект на европейската интеграция. Успешната политика по отношение 
на сигурността и отбраната е гарант за прилагане на единна печеливша 
стратегия на европейските страни за успешно противодействие на раз-
нообразните рискове и заплахи. Общата политика за сигурност и отбра-
на се явява основен стълб на ЕС, който му позволява да играе глобална 
роля в тази сфера, съизмерима с неговата икономическа мощ. Същевре-
менно ЕС не гради своя армия в класическия смисъл на думата, а общи 
отбранителни способности на базата на реалния принос на всеки съюз-
ник за изграждането на Съюза и защитата на неговите цели и интереси. 

 
3.1. Еволюция на европейската 
политика за сигурност и отбрана 

 

Формирането и формулирането на ОПСО преминава през някол-
ко основни етапа, всеки от които е основан на основните договори в 
Съюза и доразвива и подобрява тази политика. Така ОПСО започва като 
обща външна политика и политика за сигурност (ОВППС) според Дого-
вора от Маастрихт, подписан на 7 февруари 1992 г. и влязъл в сила на 1 
ноември 1993 г. Някои промени се правят с Договора от Амстердам, в 
сила от 1 май 1999 г., но остава отново обща външна политика и поли-
тика за сигурност, впоследствие става обща европейска политика за си-
гурност и отбрана (ОЕПСО) с Договора от Ница, в сила от 1 февруари 
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2003 г., за да се стигне до обща политика за сигурност и отбрана с Дого-
вора от Лисабон, в сила от 1 декември 2009 г. Общата политика за си-
гурност и отбрана се очертава и развива като процес, чиято динамика 
през последните години надминава дори очакванията на самите участ-
ници в него. Нещо повече, променената среда за сигурност извежда на 
преден план необходимостта от развитието на институционални и воен-
ни способности, които да доведат до практическото осъществяване на 
тази политика. В този контекст наред с институционалната реформа на 
ЕС и неговото разширява развитието на ОПСО като основа на ефектив-
ната обща външна политика е едно от трите структуроопределящи из-
мерения на ЕС в началото на третото хилядолетие. 

В структурно отношение Европейският съюз се крепи на три 
стълба: 

• външна политика: сътрудничество, опазване на мира, човешки 
права, демокрация; 

• политика за сигурност и отбрана: военен капацитет на ЕС, во-
енна промишленост, финансиране на отбраната, сътрудничество в сфе-
рата на отбраната. 

• правосъдие и вътрешни работи (сътрудничество между съдеб-
ните власти и органите на полицията; борба с наркотиците, търговията с 
оръжие, организираната престъпност и тероризма). 

Общата политика за сигурност и отбрана се осъществява в рам-
ките на втория стълб на ЕС и представлява неделима част от общата 
политика на Съюза. 

Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС представлява 
система за сътрудничество между страните членки по въпросите на 
международната политика. Тя се приема от участващите страни/прави-
телства като основен инструмент за запазване на националните интере-
си в епохата на растящата глобална взаимозависимост. Целта на ОПСО 
е запазване и отстояване идентичността на ЕС на международно ниво. 

За общата политика в сферата на външните отношения и сигур-
ността на ЕС не са предвидени правни инструменти (директиви, регла-
менти), с каквито Общността борави за изпълнение на другите видове 
политика. Механизмът за действие в тази сфера е политическото сът-
рудничество между страните членки, което се изгражда постепенно и 
прагматично на базата на политически консенсус. 
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Участници в структурирането и функционирането на ОПСО са 
Европейският съвет, Съветът на ЕС (общи въпроси и външни отноше-
ния), Европейската комисия (ЕК), страните членки и специалните пра-
теници. Принципите и насоките на политиката на Европейския съюз, 
включително на ОПСО, се определят от Европейския съвет. 

Ще се опитаме да представим на основата на изследванията стъп-
ките, през които преминава изграждането на ОПСО на ЕС, и развитието 
на разбиранията му за изграждане и поддържане на набор от способности 
за възможно най-пълното ѝ провеждане, включително чрез  подготовка и 
провеждане на операции за управление на кризи от различен характер. 

 
3.1.1. Договори за създаване на Европейския съюз 

 

Изследването ни за създаването на Европейския съюз и за него-
вата природа разкрива, че Съюзът се основава на принципите на право-
вата държава. Това означава, че предприема всяко действие въз основа 
на договори, които са одобрени доброволно и демократично от всички 
страни, членки на Съюза. Например, ако дадена сфера на политиката не 
е посочена в договорите, изпълнителният орган на Съюза – Европейска-
та комисия, не може да предлага закони, свързани с нея. 

Договорите представляват обвързващи споразумения между 
страните, членки на Съюза. С тях се определят целите на ЕС, правилата 
за неговите институциите, начините на вземане на решения и отноше-
нията между ЕС и неговите страни членки. 

Опитвайки се в нашето изследване да установим историческите 
корени на Европейския съюз, ги откриваме във Втората световна война. 
Непосредствено след нея европейците са решени да предотвратят повто-
рението на подобни убийства и разрушения, но почти веднага след вой-
ната Европа е разделена на Източна и Западна – започва 40-годишната 
Студена война. В началото на тази война западноевропейските страни 
създават Съвета на Европа през 1949 г. Това е първата стъпка към сът-
рудничество между тях. Шест страни искат да отидат още по-далече в 
сътрудничеството си. Тези страни са Белгия, Франция, Германия, Италия, 
Люксембург и Нидерландия. На 9 май 1950 г. френският министър на 
външните работи Робер Шуман представя план за по-задълбочено сът-
рудничество между тях. 
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Съвсем логично следващата стъпка е направена на 18 април 
1951 г., когато на базата на плана на Шуман посочените шест страни 
подписват договор за съвместно управление на своите тежки индустрии – 
стоманодобивна и въгледобивна. По този начин никоя от тях не може да 
произвежда оръжия, които да използва срещу друга страна, както е в 
миналото. Договорът става известен като Договор за Европейската об-
щност за въглища и стомана (ЕОВС) и влиза в сила от 23 юли 1952 г. 

Скоро след създаването на Европейската общност за въглища и 
стомана (подписването на договора за нейното създаване) Франция 
представя проект за наднационална военна интеграция. Така на 27 май 
1952 г. шестте страни, членки на ЕОВС, подписват в Париж Договор за 
създаване на Европейската общност за отбрана (ЕОО), който предвижда 
създаване на европейска армия. Текстът на договора обаче не е ратифи-
циран от Националното събрание на Франция, което на 30 август 1954 г. 
отлага обсъждането за неопределен срок. Поради това Договорът за 
създаване на ЕОО не влиза в сила.  

 
3.1.2. Договор от Маастрихт 

 

Следващото задълбочаване на европейския интеграционен про-
цес, което освен ново предизвикателство за суверенитета на страните 
членки е и една от основните стъпки в еволюцията на европейската по-
литика в сферата на сигурността и отбраната, се поставя с Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), наричан още „Договорът от Маастрихт”. Този 
договор се приема за най-значителното събитие в историята на евро-
пейското обединение. 

Големите проблеми преди и след подписването на Договора от 
Маастрихт са свързани с добавянето към икономическата природа на 
Европейския съюз на още два стълба на интеграция – външна политика 
и политика на сигурност, както и сътрудничество в сферата на вътреш-
ните работи и правосъдието. 

С Договора от Маастрихт по втория интеграционен стълб – об-
ща външна политика и политика за сигурност, се включват и развиват 
механизмите и постиженията на Европейската политическа общност и 
се поставя началото на обща политика в сферата на сигурността и отб-
раната.  
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Предвидено е мисията на Съюза да се определя и прилага въз ос-
нова на междуправителствен метод, външна политика и политика на си-
гурност. Страните членки следва да подкрепят тази политика активно и 
безрезервно, в дух на лоялност и взаимна солидарност. Нейните цели са:  

• защита на общите ценности, основните интереси, независи-
мостта и целостта на Съюза в съответствие с принципите, залегнали в 
Хартата на Обединените нации;  

• укрепване на сигурността на Съюза във всички аспекти, насър-
чаване на международното сътрудничество;  

• развитие и укрепване на демокрацията и принципите на право-
вата държава, както и на зачитането на правата на човека и основните 
свободи. 

В Договора от Маастрихт е изложено и правното основание за 
обща външна политика и политика за сигурност. След това то е преразг-
ледано в Договора от Лисабон. Дял V от Договора за Европейския съюз, 
членове 21 – 46, установява „общи разпоредби относно външната дейност 
на Съюза и специфични разпоредби относно общата външна политика и 
политика на сигурност”. В Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) външната дейност на Съюза се разглежда в част пета, члено-
ве 205 – 222. Отношение по въпроса има и част седма, членове 346 и 347. 

Общата политика за сигурност и отбрана е неразделна част от 
ОВППС на Съюза.37 Тя е ограничена, ако може да използваме този термин, 
от Договора за Европейския съюз. Член 41 посочва финансирането на об-
щата външна политика и политиката за сигурност и общата политика за 
сигурност и отбрана, като политиката е допълнително описана в членове 
42 – 46, глава 2, раздел 2 от дял V и в протоколи 1, 10 и 11 и декларации 13 
и 14. Специфичната роля на Европейския парламент в ОВППС и ОПСО е 
описана в член 36 от Договора за Европейския съюз. 

На основата на ОПСО Европейският съюз прави опити да даде 
яснота за това какви способности за отговор и управление на кризи от 
различен характер са му необходими и какви би могъл да развива са-
мостоятелно, извън НАТО, в който членуват по-голямата част от евро-
пейските страните.  

                                                           
37 Дял V „Общи разпоредби относно външната дейност на Съюза и специфични раз-
поредби относно общата външна политика и политика на сигурност” от Договора за 
Европейския съюз. 
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Основен играч при изграждането и развитието на ОПСО на ЕС е 
Парламентът му. Той разглежда развитието в общата политика за си-
гурност и отбрана по отношение на институциите, способностите и опе-
рациите и гарантира, че въпросите, свързани със сигурността и отбрана-
та, отговарят на опасенията, изразени от гражданите на Европейския 
съюз. Редовно се провеждат разисквания, изслушвания и семинари, 
посветени на теми, включващи: 

• граждански и военни мисии на ОПСО в региона на Южен Кав-
каз, Африка, Близкия изток и Азия; 

• международни кризи с последици за сигурността и отбраната, 
както и реформи на сектора за сигурността вследствие на кризи; 

• многостранно сътрудничество и структури в сферата на сигур-
ността и отбраната, които не са в рамките на ЕС, по-специално по от-
ношение на НАТО; 

• международно развитие по отношение на контрола на въоръ-
жаването и неразпространението на оръжия за масово унищожение; 

• борба с международния тероризъм, пиратството, организирана-
та престъпност и трафика на хора и наркотици; 

• укрепване ролята на Парламента в ОПСО чрез политики на ЕС 
с последици за сигурността и отбраната (вътрешна сигурност и сигур-
ност по границите, научни изследвания и политики в сферата на про-
мишлеността и космическото пространство); 

• добри практики за подобряване ефективността на инвестициите 
в сигурността и отбраната и за укрепване на технологичната и индуст-
риалната база, интелигентната отбрана и обединяването и споделянето 
на военни способности; 

• институционално развитие по отношение на военните струк-
тури на ЕС; сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната в 
рамките на Съюза; Европейската агенция по отбрана (EDA); както и 
другите агенции и структури38 на ЕС в сферата на сигурността и отб-
раната; 

• законодателство и политически резолюции във връзка със си-
гурността и отбраната (когато са включени в горепосочените теми). 
                                                           
38 Спътников център на ЕС (EU SatCen), Институт на ЕС за изследване на сигурността 
(EUISS), Европейски колеж по сигурност и отбрана (ESDC) и Организация за сътруд-
ничество в областта на въоръженията (OCCAR). 
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3.1.3. Договор от Амстердам 
 
На 2 октомври 1997 г. е подписан Договорът от Амстердам, който 

влиза в сила на 1 май 1999 г. Неговата цел е да отговори на необходимост-
та от адаптиране на институциите и на процеса на вземане на решения. 
Освен това изразява волята на страните членки за доближаване на Съюза 
до гражданите и за тази цел в него се съдържат разпоредби за прозрачност. 

В Договора въпросите, отнасящи се до общата външна политика 
и политиката за сигурност на Съюза са разгледани в дял V. Посочва се, 
че целта на общата политика се състои в следното: 

• опазване на общите ценности, основните интереси, независи-
мостта и целостта на Съюза в съответствие с принципите, залегнали в 
Устава на Обединените нации; 

• укрепване на сигурността на Съюза по всички начини; 
• опазване на мира и укрепване на международната сигурност в 

съответствие с принципите, залегнали в Устава на Обединените нации, 
както и в Заключителния акт от Хелзинки и целите на Парижката харта, 
включително и онези, които се отнасят до външните граници; 

• насърчаване на международното сътрудничество; 
• развитие и укрепване на демокрацията, правовата държава и 

зачитането на правата на човека и основните свободи. 
Дава се и обхвата на общата политика в областта на външните от-

ношения и сигурността. Тя включва всички въпроси, свързани със сигур-
ността на Съюза, включително постепенното формиране на обща отбра-
нителна политика в съответствие с втори параграф от Договора, която би 
могла да доведе до обща отбрана, ако Европейският съвет приеме такова 
решение. В този случай Съветът препоръчва на страните членки приема-
нето на такова решение в съответствие с конституционните им изисква-
ния. Посочва се, че Западноевропейският съюз (ЗЕС) е неразделна част от 
развитието на ЕС и предоставя на Съюза достъп до оперативни възмож-
ности, които са равнозначни в случая на оперативни способности. Запад-
ноевропейският съюз подпомага Съюза за формирането на отбранителни-
те аспекти на общата политика в областта на външните отношения и си-
гурността. 

Постепенното формиране на обща отбранителна политика ще се 
подпомага на основата на Договора, когато страните членки сметнат 
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това за необходимо, от сътрудничество между тях в областта на въоръ-
женията по отношение на: 

• хуманитарните операции; 
• спасителните операции; 
• мироопазващите мисии; 
• мисиите на бойни сили за управление на кризите, включително 

и за омиротворяване. 
Когато Съюзът се обръща за съдействие към ЗЕС за изработване 

на плановете, осигуряване на способности и изпълнение на решенията 
си за посочените мисии, всички страни членки имат право да участват 
пълноценно в тях. Всяка страна членка или Комисията може да сезира 
Съвета по всеки въпрос, отнасящ се до общата политика в областта на 
външните отношения и сигурността, и може да прави предложения пред 
Съвета. 

За изпълнението на решение на Съюза за провеждане на която и 
да е от посочените мисии се посочва, че административните разходи, 
възникнали за институциите от разпоредбите, отнасящи се до областите, 
разглеждани в съответния дял, се осигуряват от бюджета на Европейс-
ките общности. Оперативните разходи, възникващи при изпълнението 
на тези разпоредби (генериране и предоставяне на способности, изпъл-
нение на задачи в посочените мисии), също се осигуряват от този бю-
джет с изключение на разходите за военни операции или в областта на 
отбраната, както и в случаите, когато Съветът с единодушие е решил 
друго. Когато даден разход не се осигурява от бюджета на Европейски-
те общности, той се поема от страните членки в съответствие с форму-
лата за брутния национален продукт, освен ако Съветът с единодушие 
не е решил друго. По отношение на разходите, необходими за военни 
операции или в областта на отбраната, страните членки, чиито предста-
вители в Съвета са направили изрична декларация за неучастие в тях, не 
са задължени да се включат в тяхното финансиране. 

 
3.1.4. Договор от Ница 

 

Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 г. и влиза в 
сила на 1 февруари 2003 г. Замислен е да отстрани недостатъците на 
Договора от Амстердам, т.е. институционалните проблеми, свързани с 
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разширяването, които не са решени през 1997 г. В него се разглеждат 
съставът на Комисията, тежестта на гласовете в Съвета и разширяването 
на областите, където решения могат да се вземат с квалифицирано мно-
зинство. Договорът от Ница облекчава правилата за прилагане на заси-
лено сътрудничество и прави правосъдното сътрудничество по-ефектив-
но. Европейската харта на основните права, изготвена предварително от 
специален конвент, е приета на срещата на върха в Ница от председате-
лите на Парламента, Комисията и Съвета. 

В сферата на общата външна политика и политиката за сигурност 
с този договор не се внасят промени – явно е взето решение, че в тази 
политика няма недостатъци. Скоро след приемането му обаче става яс-
но, че Договорът от Ница е временен компромис и архитектурата на 
Съюза трябва основно да се реформира, за да се гарантира нормалното 
му функциониране след разширяването. 

 
3.1.5. Договор от Лисабон 

 

На 13 декември 2007 г. двадесет и седемте държавни или прави-
телствени ръководители на страните от ЕС подписват в Лисабон новия 
договор за изменение, който влиза в сила на 1 декември 2009 г., след 
като е ратифициран от всички страни членки съгласно конституционни-
те им изисквания. 

С Договора се създават и две нови длъжности в институционална-
та архитектура на ЕС, като едната от тях е пряко свързана с поставянето 
на политиката в сферата на сигурността на ново, по-високо ниво. Новите 
длъжности са председател на Европейския съвет и върховен представител 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. 

С Договора от Лисабон се прави опит за изясняване и подобря-
ване функционирането на Европейския съюз. Той отменя старата струк-
тура на стълбовете (трите основополагащи стълба в интеграцията на 
Съюза) и се преминава към ново разпределяне на компетенциите между 
ЕС и страните членки. Общата политика за сигурност и отбрана вече е 
включена в раздел на учредителните договори. Дългосрочните цели са 
насочени към създаване на обща европейска отбрана. 

По-нататък изследването ни разкрива, че макар ОПСО на Евро-
пейския съюз да не се е променила значително от влизането в сила на 
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Договора от Лисабон през 2009 г., тя има голям потенциал за развитие 
както от политическа, така и от институционална гледна точка. 

Основните успехи на ОПСО са консолидирането на свързаните 
структури на ЕС под егидата на Европейската служба за външни дей-
ности и определянето от Съвета на статута, седалището и оперативните 
правила на Европейската агенция по отбрана, както е предвидено в член 
45, параграф 2 от Договора за Европейския съюз. 

Редица възможности за постигане на напредък по отношение на 
ОПСО са пропуснати: опитите за стартиране на операции или не успя-
ват, както става в Ливан и Либия, или се забавят – в случая с Мали. В 
резултат на това бойните групи39 на ЕС не са разгърнати, а постоянното 
седалище за операциите на ЕС все още предстои да бъде установено. 
Това налага Парламентът да поеме инициативата за упражняване на 
контрол на напредъка по ОПСО и да се анализират трудностите пред 
тази политика. Той настоятелно призовава Съветът и страните членки 
да подобрят ефективността на политиката. 

Признавайки необходимостта от предоставяне на стратегически 
импулс за държавните глави и правителствените ръководители, Евро-
пейският съвет определя редица първоначални цели през декември 
2013 г. за постигане на напредък по отношение на ОПСО. Очакваните 
резултати през 2014 г. включват: 

• стратегия за морска сигурност, приета от Съвета по общи въп-
роси на 24 юни 2014 г.; 

• препоръки относно подкрепата под формата на оборудване; 
• доклад за финансирането на мисиите и операциите на ОПСО; 
• предложения за изпълнение във връзка с бързото реагиране, 

включително бойни групи на Европейския съюз; 
• документ за възможностите, съдържащ предложения за оказва-

не подкрепа на управлението на границите на Сахел/Сахара; 
• пътна карта за разработване на промишлени стандарти в сфера-

та на отбраната; 
• политическа рамка на ЕС за кибернетична отбрана; 
• политическа рамка за сътрудничество в сферата на отбраната; 

                                                           
39 Въпросът за европейските бойни групи ще бъде разгледан по-подробно по-нататък в 
изследването. 
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• доклади на EDA за ефективното и ефикасното сътрудничество 
на страните членки в рамките на обединените проекти за обществените 
поръчки; 

• преглед на механизма Athena40. 
С цел да се запази динамиката във връзка с тези въпроси Евро-

пейският съвет определя като краен срок за свързания преглед на нап-
редъка юни 2015 г. 

На основата на изследванията ни дотук недвусмислено става яс-
но, че е напълно възможно да се постигне напредък по ОПСО, развитие 
на свързаната институционална рамка и засилване на сътрудничеството 
между страните членки и със структурите на Съюза чрез: 

• Развиване на стратегически подход за използването на пълния 
потенциал на политиката, както предвижда Договорът от Лисабон и въз 
основа на разбирането на това къде Съюзът би могъл да предостави до-
бавена стойност. При такъв подход една бяла книга за сигурността и 
отбраната следва да предостави описание на баланса, който трябва да 
бъде постигнат между Съюза и страните членки. 

• Включване на отбраната в политиката на ЕС в сферата на на-
учните изследвания и иновациите, космическото пространство и про-
мишлеността, тъй като това би спомогнало за хармонизиране на граж-
данските и военните изисквания и за изграждане на способностите на 
общата политика за сигурност и отбрана. 

• Базиране върху институционалната рамка на Съюза чрез об-
новяване на EDA, за да се използва пълният обхват на мисията и зада-
чите ѝ, както са определени в Договорите за ЕС, по-специално за разг-
ръщането на способности и политиката на въоръжаване в рамките на 
общата политика за сигурност и отбрана (член 42, параграф 3 от ДЕС), 
както и чрез описание на ролите на други агенции на Съюза и на евро-
пейски агенции, осъществяващи дейност в сферата на сигурността и 
отбраната. 

• Определяне на постоянно структурирано сътрудничество, вклю-
чително подкрепа от ЕС за страните членки, които се обвързват с воен-

                                                           
40 С Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19.12.2011 г. е приет механизъм за адми-
нистриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз 
с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA). 
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ни способности съгласно предвиденото в член 46 от Договора за Евро-
пейския съюз. 

• Определяне на връзката между различните елементи на ОПСО: 
политика за способности и въоръжаване (член 42, параграф 3 от ДЕС), 
постоянно структурирано сътрудничество (член 46 от ДЕС), клауза за вза-
имопомощ (член 42, параграф 7 от ДЕС, среща се и като клауза за взаимна 
защита), клауза за взаимна солидарност (член 222 от ДФЕС), ангажимент 
на Съюза постепенно да определи обща политика на отбрана на ЕС (член 
42, параграф 2 от ДЕС), както и отношенията между ЕС и НАТО. 

Разбира се, за всичко това ще бъде необходима политическа 
инициатива за разглеждането на списъка от подобрения в общата по-
литика за сигурност и отбрана. Парламентът заявява своята воля за 
действия и преследване на политически инициативи в тази сфера. Но 
за постигане на по-голяма ефективност в сферата на сигурността и от-
браната Парламентът се нуждае от подкрепата на националните пар-
ламенти и другите европейски институции за подобряване на тази 
важна политика и за приемане на решения, за които се изисква квали-
фицирано мнозинство. 

 
3.2. Структури и формирования на Европейския съюз, 
изграждащи способностите за сигурност и отбрана 

 

Както вече беше казано, в общата политика в сферата на външ-
ните отношения и сигурността на ЕС не са предвидени правни инстру-
менти (директиви, регламенти), с каквито Общността борави за изпъл-
нение на другите видове политика. Предоставеният механизъм за дейст-
вие по отношение на общата политика за сигурност и отбрана е полити-
ческото сътрудничество между страните членки, което се изгражда пос-
тепенно и прагматично на базата на политически консенсус. 

Посочихме основните институции в ЕС, които участват в изра-
ботването на тази политика в частта ѝ за структурирането и функциони-
рането на ОПСО: Европейски съвет, Съвет на ЕС (общи въпроси и вън-
шни отношения), Европейска комисия, страните членки  и специалните 
пратеници. 

Необходимо е да се опитаме да разкрием и в кои основни фору-
ми, срещи и конференции ОПСО на ЕС намира своите основи и чрез 
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кои структурни звена и елементи се прави опит за изграждане и разви-
тие на способностите на Съюза за отговор и управление на кризи. Най-
важните от тях могат да бъдат посочени в хронологичен ред. 
Петерсбергска среща на Западноевропейския съюз, 1992 г. 

На тази среща се приема да бъдат изградени способности чрез 
европейските многонационални сили за провеждане на т.нар. „петерс-
бергски мисии”, а именно:  

• хуманитарни и спасителни операции; 
• мироопазващи операции; 
• операции на бойни части при управлението на кризи, включ-

ващи изграждане на мир. 
Амстердамски договор за Европейския съюз. 

Предвижда не само разширяването на общата външна политика и 
политиката за сигурност, но и поетапното формулиране на обща евро-
пейска отбранителна политика. 
Френско-германска среща на високо ниво 
в Потсдам, декември 1998 г.  

Двете страни декларират необходимостта от засилване на опера-
тивните възможности на ЕС за овладяването на регионални кризи чрез 
изграждане на собствен капацитет или получаване на достъп до сили и 
средства на НАТО. 
Френско-британска среща на високо ниво 
в Сен Мало, декември 1998 г.  

Приема се разбирането, че ЕС трябва да има капацитет за авто-
номни действия, подкрепен от адекватни структури и надеждни военни 
възможности, за да може да реагира при възникване на международни 
кризи. В изготвената декларация изрично се споменава, че ЕС следва да 
има способности за действие „извън рамките на НАТО”, независимо от 
факта дали използва свои собствени сили или сили и средства на НАТО. 
По този начин се очертават двата възможни типа европейски операции в 
рамките на ОПСО – автономни (през 2003 г. ЕС осъществява операция 
„Артемис” в Конго) и използващи сили и средства на НАТО (пак през 
2003 г. ЕС изпълнява операция „Конкордия” в Република Македония). 

Постигнатото разбирателство между Великобритания, Франция и 
Германия бързо прераства в консенсус сред всички страни, членки на 
ЕС, и европейските съюзници в НАТО. Това намира отражение както в 



 
 
 

148 /  Стоян Стойчев 

 

 

 

резултатите от срещата на НАТО на най-високо ниво във Вашингтон 
през април 1999 г., така и в решенията на Европейския съвет в Кьолн 
през юни същата година. 
Европейски съвет в Кьолн, 3 – 4 юни 1999 г. 

Отбелязва повратен момент в процеса на изграждане на ОПСО. 
Европейският съюз се ангажира да повиши ефективността на европейс-
ките военни сили като разузнаване, транспортиране, оперативно управ-
ление и контрол, както и да подобри технологичната база на европейс-
ката отбранителна промишленост. По искане на неутралните страни 
(Швеция, Австрия, Финландия, Ирландия) в Кьолнската декларация е 
направено ясно разграничаване между колективната отбрана, от една 
страна, и предприемането от ЕС на петерсбергски операции (мисии), от 
друга. Докато първата задача и в бъдеще остава единствено прерогатив 
на НАТО, то петерсбергските мисии са изцяло приети от ЕС за изпъл-
нение. Предвид очакваното изчерпване на ЗЕС до края на 2000 г. и въ-
веждането на формулировката за „поемане от страна на ЕС на онези 
функции на ЗЕС, които той сметне за необходими”, в Кьолн е изоставе-
на идеята за постепенно вливане на структурите, включително чл. 5 от 
Брюкселския договор (задължение за колективна отбрана), на ЗЕС в 
Европейския съюз. 
Европейски съвет в Хелзинки, 10 – 11 декември 1999 г. 

Дава важна насока в процеса на изграждане на ОПСО, отразявай-
ки формирания сред лидерите на водещите европейски страни консен-
сус, че създаването на европейски сили за самостоятелни действия при 
кризисни ситуации е сърцевината на европейската отбранителна иден-
тичност. В Хелзинки са взети съществени решения, които конкретизи-
рат институционалните промени в рамките на ЕС, свързани с формира-
нето и осъществяването на ОПСО, и материализират предложенията за 
създаване на Европейски сили за бързо реагиране (European Rapid 
Reaction Force). След заседанието на Европейския съвет в Хелзинки са 
създадени следните нови и постоянни органи: 

• Комитет по политика и сигурност – КПС (Policy and Security 
Committee – PSC), който да осигурява политическо и стратегическо ръ-
ководство на ръководените от ЕС операции. Състои се от висши чинов-
ници на страните членки или техните постоянни представители в ЕС, 
което, за разлика от дотогавашната практика за някои страни в ЗЕС, 
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изключва възможността за участие в работата на новия орган на посла-
ниците към НАТО. 

• Военен комитет – ВК (EU Military Committee – EUMC), който 
заседава на ниво военни представители или началници на генерален щаб. 
Основната му задача е да дава препоръки на политическите органи на ЕС 
и да ръководи Европейския военен щаб. Комитетът действа на принципа 
на двойното подчинение – на Европейския съюз и НАТО. Председателят 
на Военния комитет на ЕС участва в заседанията на Комитета по полити-
ка и сигурност и на Военния комитет на НАТО, а заместник върховният 
главнокомандващ съюзническите сили на НАТО в Европа (DSACEUR) 
участва в заседанията на Военния комитет на Европейския съюз. 

• Военен секретариат – ВС (EU Military Staff – EUMS), който, 
макар и с малка численост, да осъществява всички функции, присъщи за 
подобен орган в три случая – в мирно време, при възникване на криза и 
при провеждане на ръководена от ЕС операция. Всъщност този секрета-
риат е създаден като генерална дирекция в рамките на Генералния сек-
ретариат на Съвета на Европа. Съставен е от военни и граждански екс-
перти от страните членки, подчинени на Секретариата на Съвета. Това е 
единствената постоянна интегрирана военна структура на Европейския 
съюз и получава задачи от Военния комитет на ЕС. Военният секрета-
риат на Европейския съюз извършва ранно предупреждение, стратеги-
ческо планиране и оценка на обстановката. 
Европейски съвет в Ница, декември 2000 г. 

Констатира успешното приключване на процеса на институцио-
нално изграждане, включително предвиденото изпробване на опера-
тивността и възможностите за пълноценно функциониране на всеки 
един от трите постоянни органа, свързани с общата политика за сигур-
ност и отбрана. 

На тази среща Европейският съвет взема решение да създаде и 
други постоянни политически и военни структури, за да може ЕС да 
поеме напълно своите отговорности за управление на кризи. Тези нови 
структури са Комитетът за гражданските аспекти на управлението на 
кризи (CIVCOM), Оперативният щаб на ЕС (OpHQ), Оперативният цен-
тър на ЕС (EU OpsCentre), Европейската отбранителна агенция (EDA), 
Институтът за изследвания на сигурността на Европейския съюз 
(EUISS) и Спътниковият център на ЕС (EUSC). 
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Комитетът за гражданските аспекти на управлението на кризи 
предоставя информация, изготвя препоръки и изказва своето мнение 
пред Комитета по политика и сигурност относно гражданските аспекти 
на управлението на кризи. 

Ключов момент за изпълнението на изискванията за командване 
и управление на ЕС е поемането на ангажимент от страните членки да 
осигурят подходящ оперативен щаб на Европейския съюз. Единият 
вариант е в т.нар. „автономна операция” да се използват съоръжения-
та, предоставени от някой от петте оперативни щаба (OHQs), които са 
на разположение на страните, членки на ЕС: френски оперативен щаб 
в Мон Валериен, Париж; британски оперативен щаб в Нортууд; гер-
мански оперативен щаб в Потсдам; италиански оперативен щаб в Рим; 
гръцки оперативен щаб в Лариса. Вторият вариант е чрез прибягване 
до способностите на НАТО и общите сили и средства (по силата на 
договореностите „Берлин +”) да се използват възможностите за коман-
дване и управление, например oперативният щаб, намиращ се във 
Върховния щаб на съюзните сили в Европа в Монс, Белгия, със замес-
тник-върховния командващ на съюзните сили в Европа (D-SACEUR) 
като оперативен командващ. 

За подобряване на взаимодействието, договореностите и подго-
товката на операции на ЕС, използващи сили, средства и способности 
на НАТО, по силата на договореностите „Берлин +” през 2005 г. е съз-
дадено малко ядро на ЕС в Щаба на НАТО в Белгия (Група на ЕС в 
SHAPE, Монс, Белгия). Това осигурява пълна прозрачност между ЕС и 
НАТО, осъществявайки стратегическото си партньорство при управ-
лението на кризи. 

Двете военни операции на Европейския съюз в Демократична 
Република Конго се управляват от подобен многонационален щаб 
(parent-HQ в Париж за операция „Артемис” през 2003 г. и в Потсдам за 
операция EUFOR DRC през 2006 г.), докато протичащата и в момента 
операция на ЕС „Алтея” в Босна се провежда с използване на команд-
ната структура на НАТО. 

Изследването ни разкрива, че в сферата на командването и уп-
равлението способностите на ЕС се развиват и от 1 януари 2007 г. Съю-
зът разполага с трети вариант за командване – от Оперативния център 
на ЕС в Брюксел, готов за активиране за мисии и операции в ограничен 
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размер (като този на една бойна група41 – около 2000 военнослужещи). 
Той се задейства с решение на Съвета на Европа и постига пълна опера-
тивна готовност на 20-я ден от активирането му за провеждане на авто-
номни операции на ЕС и по-точно в сектора, където се изисква граж-
данско-военна отговорност, и в зоната на операцията, където отсъства 
националният военен щаб. Щабът на Оперативния център на ЕС е със-
тавен от постоянно ключово ядро (Key Nucleus) от 30 души личен със-
тав, разпределени в 6 отдела, като целта му е постигане на пълна интег-
рация между цивилните и военнитe експерти. Водещият отдел за стра-
тегическо планиране включва 8 военни и 7 цивилни експерти. Основна-
та цел на планирането е повишаване възможностите на въоръжените 
сили на ЕС за бързи действия. 

Европейската отбранителна агенция е създадена чрез съвместно 
действие на Съвета на министрите на 12 юли 2004 г., „за да подпомага 
страните членки в усилията им да подобрят европейските отбранителни 
способности в сферата на управлението на кризи и да поддържа ОПСО 
такава, каквато е в момента и при развитието ѝ в бъдеще”. Агенцията 
има четири основни функции:  

• развитие на отбранителните способности на Европейския съюз;  
• сътрудничество в сферата на въоръжението;  
• европейска отбранителна технологична и индустриална база; 
• пазар на отбранителна техника, изследвания и технологии. 
Институтът за изследвания на сигурността на Европейския съюз 

и Спътниковият център на Европейския съюз са създадени на 20 юли 
2001 г. Институтът има статут на самостоятелна агенция, която попада 
(тогава) във втория стълб на ЕС – Обща външна политика и политика за 
сигурност. Неговата цел е да спомага за създаването на обща европейс-
ка култура на сигурността, да обогатява стратегическия дебат и систем-
но да насърчава интересите на Съюза. 

Спътниковият център отговаря за обработването и получаването 
на информация, извлечена основно от анализа на картините от земните 

                                                           
41 Концепцията за бойните групи на ЕС предоставя инструмент на ОПСО за ранни и бър-
зи военни реакции при кризи. Бойната група представлява отряд, съставен от около 1500 – 
2500 души (минимум) обикновено многонационален персонал, който да осигури военна 
ефективност и да е в състояние да проведе самостоятелни операции или началната фаза 
на по-мащабни операции. Бойните групи на ЕС са в действие от 1 януари 2005 г. 
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наблюдения от Космоса, в подкрепа на процеса на вземане на решения 
от Съюза в сферата на втория стълб. Центърът се смята за основно сред-
ство за засилване на общата външна политика и политиката за сигур-
ност (и на ОПСО), особено при наблюдението на кризи и предотвратя-
ването на конфликти. 
Европейски съвет в Лаакен, декември 2001 г.  

Обявява готовността на ЕС от началото на 2002 г. да провежда 
ограничен тип петерсбергски операции в зависимост от наличните опе-
ративни способности за всеки отделен случай. 2002 година е ключова от 
гледна точка на перспективите за изграждане на ОПСО. На първо място, 
откриването на Европейския конвент през февруари 2002 г. се превръща 
в публичен форум за представяне на различните виждания за ОПСО 
(тогава все още европейска политика за сигурност и отбрана). Това спо-
собства както за изкристализиране на позициите, така и за ангажиране 
на общественото внимание в настоящите и бъдещите членки на ЕС с 
потребностите и необходимите способности на европейската отбрана. 
На второ място, имайки предвид предизвикателството от мащабни раз-
ширявания на ЕС и НАТО, срещите на НАТО на най-високо ниво в 
Прага през ноември и на Европейския съвет в Копенхаген през декем-
ври се превръщат във важни отправни точки в стратегическите анали-
зи за бъдещето на европейската сигурност и отбрана. С активното пос-
редничество на Великобритания през декември 2002 г. е постигнат 
ключов пробив в отношенията НАТО – Европейски съюз. Това позво-
лява успешното приключване на дейността на работните групи, създа-
дени съгласно заседанието на Европейския съвет във Фейра, по четири-
те направления за осигуряване на пряк достъп на ЕС до сили и средства 
на НАТО („Берлин +”). Постигнатият компромис създава необходимите 
гаранции за участието на Турция и останалите съюзници, нечленуващи 
в ЕС, в процедурите и механизмите на ЕПСО, както и ясни условия за 
достъпа до сили и средства на НАТО на страни, които членуват в ЕС, но 
не са членове на Алианса. Създават се практическите правни основания 
за установяване на формалното сътрудничество между НАТО и Евро-
пейския съюз в отбранителната сфера. 

Развивайки нашето изследване в логически ред, е необходимо 
да посочим и реалните носители на военните способности за отговор 
на кризи от какъвто и да е характер в рамките на Европейския съюз – 
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войсковите формирования, които Съюзът изгражда и променя в търсе-
не на пътя за създаване на необходимия му набор от способности. 
Следва да ги посочим не само защото сме експерти в тази сфера, а и 
защото военният инструмент в операциите в отговор на криза е с реша-
ващо значение и като един от основните източници на сила допринася в 
значителна степен за търсената промяна в средата за сигурност в зоната 
на операцията или конфликта и за постигането на тази база на желаното 
крайно състояние, определено от политическото ръководство на Съюза. 
Многонационални формирования в Европа  
(Съвместни сили на Европейския съюз). 

Европейският съвет в Хелзинки обявява за приоритетна цел съз-
даването до 2003 г. на Европейски сили за бързо реагиране. Те трябва да 
бъдат с приблизителна численост 50 000 – 60 000 души, поддържани от 
около 500 бойни и транспортни самолета и в случай на необходимост от 
15 военноморски съда. Степента на готовност е 60 дни, като минимал-
ният срок на тяхното разполагане е една година. 

Основно ядро на силите е Еврокорпусът (около 50 000 души) с 
щаб в Страсбург, в който участват пет страни – Франция, Германия, 
Испания, Белгия и Люксембург. Сертифициран от НАТО за участие в 
ръководени от Алианса операции за поддръжка на мира, Еврокорпусът 
участва с контингент от 150 души в силите за сигурност (Security 
Forces – SFOR) в Босна и Херцеговина, а през 2000 г. поема и ротаци-
онното командване на силите на НАТО в Косово (KFOR). Последното 
се оценява като значителна стъпка към очертаването на ЕПСО, демонс-
трираща готовността на Европа да поема по-големи отговорности и да 
играе по-значима роля в областта на сигурността и отбраната. 
Еврокорпус (EUROCORPS). 

Създаден през 1992 г. като конкретен израз на политическото 
желание, което се заражда и развива с развитието на интеграционните 
процеси в Европа след края на Втората световна война, Еврокорпусът 
включва военно участие на посочените пет европейски страни. Щабът 
на Еврокорпуса заедно с представители на Австрия, Гърция, Холандия, 
Полша, Турция и Великобритания е разположен в Страсбург. В нача-
лото на новото хилядолетие, след сертифициране на Еврокорпуса от 
НАТО, щабът му реално стана щаб на корпус за бързо реагиране (Rapid 
Reaction Corps HQ). 
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Щаб на Еврокорпуса. 
Щабът на Корпуса включва командна група, щаб на поддържащ 

батальон, четири национални поддържащи елемента (National Support 
Detachments), щаб на многонационална командно-поддържаща бригада. 
Общо това включва около 900 военнослужещи и около 70 души циви-
лен персонал. В допълнение националният принос към щаба на Корпуса 
включва попълването на някои длъжности на ротационен принцип. Та-
кива са всички генералски и някои други ключови длъжности в остана-
лите му формирования.  

При създаването му начело застава тризвезден френски генерал, 
докато заместник-командирът и началникът на щаба са двузвездни гене-
рали съответно от Германия и Белгия. Началникът на щаба има двама за-
местници – по операциите и по поддръжката (ресурсите), еднозвездни 
генерали. Командващият, заместник-командващият и началникът на щаба 
трябва да са от различни страни. Ротацията на длъжностите се извършва 
на две години. Освен това към щаба има правен съветник, звено, занима-
ващо се с информацията за медиите, представители на военновъздушните 
и военноморските сили. По време на операция има и политически съвет-
ник. Всички те работят пряко в интерес на командващия Корпуса. 

В мирно време националният принос се състои в предоставяне на 
военни формирования под оперативното командване на Еврокорпуса, а 
другите заделени формирования могат да бъдат предоставени при необ-
ходимост и са с по-дълъг срок на подготовка преди предоставянето им.  

Командващият и щабът формират корпусното командване, чиято 
основна задача е да планира, подготвя и провежда операции в спектъра 
от хуманитарна помощ, реагиране при кризи до отбрана на членуващите 
страни и на НАТО. По време на операция командващият управлява ос-
новните му подчинени формирования и координира действията на су-
хопътния компонент с военновъздушните и военноморските сили. 

Мирновременното изграждане на щаба включва около 370 чове-
ка цивилни и военни. Щабът е разположен в южната част на Страсбург 
в казармата Aubert de Vincelles. 

Страните от ЕС, неучастващи в Еврокорпуса, са поканени да пре-
доставят елементи за свръзка към щаба му. Такива елементи има от Ве-
ликобритания, Холандия и Италия, докато представители на Австрия, 
Полша, Финландия, Гърция и Турция заемат позиции в рамките на щаба.  



 
 
 

Изследване способностите на НАТО и Европейския съюз...  / 155 

 

 

 

След като щабът на Еврокорпуса е преструктуриран в щаб на си-
ли с висока степен на готовност (High Readiness Force) през 2002 г., той 
става подобен на стандартните щабове на ниво корпус в НАТО.  

Към щаба има поддържащ батальон, чиято основна задача е да 
осигурява адекватната му поддръжка (транспорт, поддръжка и ремонт на 
техника, офис поддръжка, продоволствие, настаняване, охрана, подобря-
ване на условията за живот и работа и др.). Мирновременният състав на 
батальона е около 330 души, включително около 12 цивилни. Командирът 
му се сменя на две години, както другите ротационни длъжности, и е пред-
ставител последователно на различните страни, участващи в Еврокорпуса. 
В мирно време батальонът се състои от три многонационални роти, но 
може да бъде значително доразвърнат при криза, ако е необходимо. 

Тъй като административното и логистичното осигуряване на 
участниците в щаба остава национална отговорност, се създават четири-
те поддържащи национални групи – на Франция, Германия, Испания и 
Белгия. Независимо че те не са част от поддържащия батальон, двете 
звена работят в тясно сътрудничество. Общо всичките национални под-
държащи групи наброяват около 190 – 200 души.  

Към щаба на Еврокорпуса има отделна многонационална брига-
да, поддържаща командването (Multinational Command Support Brigade – 
MNCSBDE). По принцип в бригадата има командна, щабна и поддър-
жаща рота, свързочна рота за бригадата, три свързочни осигуряващи 
роти за подчинените на Еврокорпуса, рота РЕБ, рота военна полиция, 
рота за защита, звено за географска и картографска поддръжка, инже-
нерна рота и рота ЯХБЗ. Подчинените звена на бригадата не принадле-
жат постоянно към нея, но при необходимост те се осигуряват от участ-
ващите страни за всеки отделен случай. Ядрото на щаба на бригадата 
съществува в мирно време и е разположено заедно с щаба на Еврокор-
пуса – приблизителен състав около 80 души. То осигурява свръзката и 
плановете за развръщане на подразделенията за поддръжка на команд-
ването и управлението. Командирът на поддържащата бригада се сменя 
на ротационен принцип от страните за срок от две години.  
Подчинени формирования. 

Участващите страни се споразумяват да определят кои формиро-
вания от различните страни ще бъдат предназначени за Еврокорпуса 
още от мирно време. Такива са: 
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• френско-германска бригада, разположена в Мюлхаим, Германия; 
• френски принос – главен щаб на сили 4 (Etat-Major de Force 

numéro 4 – EMF4), разположен в Лимож, Франция, еквивалентен на ди-
визионен щаб с подчинени една бронирана бригада; една мотопехотна 
бригада; специални поддържащи формирования (ако е необходимо); 

• германски принос – 10-а бронирана дивизия с щаб в Сигмарин-
ген, Германия, включва 12-а бронирана бригада в Амберг; 30-а механи-
зирана бригада в Елванген; 

• белгийски принос – сухопътно оперативно командване с щаб в 
Евер, Белгия, включва 1-ва механизирана бригада в Леополдсбург; 7-а 
механизирана бригада в Марш ен Фамен; 

• испански принос – 1-ва механизирана дивизия с щаб в Бургос, 
Испания, включва 10-а механизирана бригада в Кордоба; 11-а механи-
зирана бригада в Бадахос; 12-а механизирана бригада в Мадрид; 

• люксембургски принос – разузнавателна рота (180 души), раз-
положена в Диекирш, в състав два разузнавателни взвода, противотан-
ков взвод и осигуряващ/поддържащ елемент, по време на операция се 
интегрира в белгийските формирования. 

С изключение на френско-германската бригада и щаба на много-
национална бригада, поддържаща командването, които са постоянно 
под оперативното командване на Еврокорпуса, останалите формирова-
ния остават под национално командване в мирно време. Те стават на-
пълно подчинени на Еврокорпуса след прехвърляне на правомощията 
(Transfer of Authority) на основата на национални решения.  
Основополагащи документи. 

Формирането на Еврокорпуса, съставянето му и възможностите за 
неговото използване се основават на следните основни документи: док-
лада „Ла Рошел” (La Rochelle Report), декларациите от Петерсберг и Рим 
(The Petersberg and Rome Declarations), Споразумението със SACEUR. 
Доклад „ Ла Рошел”. 

Докладът „Ла Рошел” от 22 май 1992 г. е основополагащ доку-
мент за създаването на Еврокорпуса. Той определя Еврокорпуса като 
европейски многонационален армейски корпус, който не принадлежи 
към интегрираната военна структура на НАТО. В Доклада се описват 
по-подробно мисията, субординацията, възможностите за попълване на 
щаба и силите, както и структурата и организацията им, а така също и 
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редица финансови и правни аспекти. По начало Еврокорпусът е френс-
ко-германска инициатива, но тя е подкрепена и от други страни, члену-
ващи в Западноевропейския съюз. 
Декларации от Петерсберг и Рим. 

Декларацията на Западноевропейския съюз от заседанието му в 
Петерсберг на 19 юни 1992 г. определя ролята на ЗЕС като отбранителна 
част на Европейския съюз, което се отнася и за договорите за ЕС от Ма-
астрихт и Амстердам. Предвижда се също Еврокорпусът да усили евро-
пейската част на НАТО. В подкрепа на това решение страните, участва-
щи в Еврокорпуса, приемат на 19 май 1993 г. в Рим да поставят Еврокор-
пуса на разположение на Западноевропейския съюз. 

За Еврокорпуса се предвиждат три типа мисии: 
• да бъде готов да провежда операции за оказване на хуманитар-

на помощ и подкрепа на населението след природни бедствия или пре-
дизвикани от човека;  

• да бъде подготвен за мисии за възстановяване на мира или за 
опазване на мира (например с мандат на ООН или ОССЕ);  

• да бъде използван и като механизиран армейски корпус във ви-
сокоинтензивни бойни действия, за да осигури общата отбрана на чле-
новете на Съюза в съответствие с чл. 5 на Вашингтонския договор или 
договорите за ЗЕС (Brussels Treaty – WEU) и Европейския съюз. 

Споразумение със SACEUR. 
Отделно споразумение с върховния главнокомандващ на войски-

те на НАТО в Европа определя условията, при които Еврокорпусът ще 
бъде използван в рамките на НАТО. То е подписано на 21 януари 1993 г. 
от страна на Еврокорпуса от френски и германски военни представите-
ли и от върховния главнокомандващ на войските на НАТО в Европа. 
Това споразумение ясно определя:  

• мисиите на Еврокорпуса в рамките на НАТО;  
• отговорностите при планиране на  използването;  
• възможните назначения на Еврокорпуса под командването на 

НАТО;  
• отговорностите и взаимоотношенията между военното команд-

ване на НАТО и командира на Еврокорпуса в мирно време.  
Взаимоотношенията между Еврокорпуса и НАТО се основават 

на следните принципи: 
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• специфичност на тези многонационални европейски оператив-
ни сили, която се приема с уважение и се отчита в НАТО;  

• Еврокорпусът решава да възприеме структурата на НАТО и 
процедурите му, като това ще улесни бързата му интеграция в структу-
рите на Алианса в случай на ангажимент, обвързване за обща мисия; 

• съвместна дейност между НАТО и Еврокорпуса – Еврокорпу-
сът не принадлежи към интегрираната военна структура на Алианса, 
следователно той не зависи от всяка друга по-старша военна инстан-
ция, а е директно подчинен на многонационалното политическо ръко-
водство – Общия комитет. 

Всеки ангажимент на Еврокорпуса изисква отделно решение от 
страните участници, които са еднакво представени в Общия комитет от 
по двама високопоставени представители от всяка страна (the Chief of 
Defence и the Political Director of the Ministry of Foreign Affairs). Решени-
ята в Общия комитет се вземат с консенсус. Еврокорпусът може да бъде 
ангажиран за операция, провеждана от международна организация, като 
ООН, НАТО, ЕС (ЗЕС) и/или ОССЕ, или като резултат от общо реше-
ние на петте страни членки. В случай на искане от страна на междуна-
родна организация то трябва да бъде отправено към Общия комитет, 
който може да постави задача на Еврокорпуса.  
Възможни мисии на Еврокорпуса. 

Както ясно е определено в основополагащите документи, Евро-
корпусът е подготвен да се развръща и провежда многонационални 
съвместни военни операции в пълния оперативен спектър. Следовател-
но той е готов да бъде ангажиран с: 

• операции в отговор на кризи; 
• операции по член 5 (мисии за колективна отбрана). 
Първата истинска мисия на Еврокорпуса е през 1998 г., когато 

около 470 души от него усилват щаба на SFOR в Босна и Херцеговина 
при четвъртата му ротация. Това са около 37% от целия щаб.  

На 28 януари 2000 г., по-малко от две години след първото му 
участие, Еврокорпусът е определен от Северноатлантическия съвет да 
формира основната част от щаба на KFOR в Косово. От март до октомври 
2000 г. 350 военнослужещи от Еврокорпуса са ядрото на KFOR-3 в При-
щина и Скопие. При завръщането на щаба успехът му е признат на офи-
циална церемония в Страсбург на 17 октомври 2000 г., на която присъст-
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ват министрите на отбраната на участващите страни, специалният предс-
тавител на генералния секретар на ООН Бернар Кушнер и други. Година 
по-късно щабът на Еврокорпуса участва с новата си структура в учението 
КОБРА 01 (COBRA 01), наблюдавано с голям интерес от военните и по-
литическите институции, имащи отношение към Еврокорпуса. 
Преструктуриране на Еврокорпуса. 

През последните няколко години се налага да се вземат редица 
важни решения по отношение на европейската политика в сферата на 
сигурността и отбраната, които рефлектират и върху структурата на Ев-
рокорпуса. На 29 май 1999 г. на френско-германската среща в Тулуза е 
решено Еврокорпусът да се предостави на разположение на ЕС за опера-
ции в отговор на кризи. Това се приема и от останалите участващи страни 
и официално е предложено на срещата на Европейския съюз в Кьолн от 
3 – 4 юни 1999 г. На тази среща ЕС взема решение да подобри възмож-
ностите си и да структурира сили за отговор на кризи. Решението е пот-
върдено и на срещата на ЕС в Хелзинки през декември същата година. 

По същото време страните, участнички в Еврокорпуса, на своя 
среща в Люксембург решават да трансформират Еврокорпуса в корпус 
за бързо реагиране (Rapid Reaction Corps) за операции както на ЕС, така 
и на НАТО. След допълнително проучване тази трансформация започва 
на 5 юни 2001 г., но от април 2001 г. Еврокорпусът е предоставен на 
НАТО като NATO Rapid Deployable Corps Headquarters. 

През 2002 г. НАТО инспектира новите възможности на щаба и 
оперативната му готовност в няколко фази. Учението „Съвместно уси-
лие” е основен момент в този процес. Впоследствие е препоръчано Ев-
рокорпусът да бъде сертифициран като НАТО сила с висока степен на 
готовност (NATO High Readiness Force). 
Щаб на Германско-холандски корпус. 

Щабът на многонационалния сухопътен корпус е разположен в 
Мюнстер, Германия, и е с висока степен на готовност (High Readiness 
Forces (Land) Headquarters – HRF(L) HQ). Мисията му е да се развърне в 
рамките на 20 – 30 дни с възможност да управлява сухопътно формиро-
вание до ниво корпус. 

Задачи на корпуса са: 
• да планира и провежда сухопътни операции с поддръжка от 

другите видове въоръжени сили на корпусно ниво; 
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• да планира и провежда сухопътни операции, включително дъл-
боки, маневрени и информационни, на корпусно ниво;  

• да изпълнява задачи и процедури по време на криза; 
• да изпълнява и прилага процедури при преминаване от кризис-

но положение към война и обратно. 
Щабът реално командва 1-ви германо-холандски корпус, който 

демонстрира успешно сътрудничество между 1-ва холандска дивизия и 
1-ва германска дивизия. В рамките на щаба на корпуса около 60 длъж-
ности са определени да се заемат в мирно време от военнослужещи от 
други страни от ЕС или НАТО. По този начин става практика военнос-
лужещи от различни страни да работят заедно, както се потвърждава от 
опита на щаба, който ръководи ISAF в Кабул, Афганистан, от 10 февру-
ари до 11 август 2003 г.  

Покривайки стандартите за сили с висока степен на готовност, 
щабът на германо-холандския корпус вече може да провежда високоин-
тензивни операции, операции за опазване на мира и за управление на 
кризи и извън територията на НАТО. Още повече че определените и 
принадлежащи към щаба формирования имат възможности да провеж-
дат хуманитарни и други мисии за възстановяване.  

Към щаба има два подчинени батальона за поддръжка: германо-
холандски батальон за щабна поддръжка, разположен близо до щаба на 
корпуса в Мюнстер, и свързочен батальон, разположен в селата Ейбер-
ген и Гардерен, Германия. 
Многонационални мирни сили в Югоизточна Европа (ММСЮИЕ). 

На 26 септември 1998 г., по време на Третата среща на минист-
рите на отбраната на страните от Югоизточна Европа, е подписано Спо-
разумение за създаване на Многонационални мирни сили в Югоизточна 
Европа от министрите на отбраната на Албания, България, Гърция, Ита-
лия, Македония, Румъния и Турция. 

Създаването на ММСЮИЕ е реален израз на решимостта на 
страните участнички да развиват добросъседски взаимоотношения и 
конструктивно сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността и е 
важно средство за по-непосредствено интегриране с евро-атлантически-
те структури за сигурност, включително и НАТО. 

Със Споразумението се регламентират създаването, развръщането 
и използването на ММСЮИЕ, които са на ниво бригада. Многонацио-
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налната бригада „Югоизточна Европа” – МБрЮИЕ (SEEBRIG), следва да 
изпълнява задачи за поддържане на мира, изграждане на мир и хумани-
тарни операции. Използването ѝ ще бъде в операции с мандат на ООН 
или ОССЕ, под ръководството на НАТО или Западноевропейския съюз. 

Многонационалната бригада „Югоизточна Европа” се състои са-
мо от сухопътни елементи, като основните подразделения са с големина 
на батальон. Те остават в постоянните си бази на дислокация и се съби-
рат за сформиране на съответните сили за учебно-тренировъчни мероп-
риятия според съвместно изготвени програми и при извънредни случаи, 
ако има политическо решение за тази цел. 

Общата структура на Многонационалната бригада е командване 
и щаб; щабна и свързочна рота; бойни подразделения; поддържащи под-
разделения; батальон за осигуряване и обслужване. 

Щабът на бригадата се състои от 105 офицери, сержанти, войни-
ци и военни служители. Той се привежда в пълен състав само за учения 
и операции. В останалите случаи функционира щабно ядро, състоящо се 
от 34 души (1 бригаден генерал, 3 полковници, 12 подполковници, 3 
майори, 1 капитан, 14 сержанти). 

В Бригадата се формират три вида подразделения: 
• подразделения, комплектувани и осигурявани от домакина на 

щаба (щабна и свързочна рота); 
• многонационални подразделения (щаб на бригадата, щаб и ба-

тальон за осигуряване); 
• национални подразделения (батальони, роти, взводове). 
Участието на страните по споразумението за Многонационалната 

бригада е: 
• многонационален щаб;  
• Албания – пехотна рота;  
• България – механизиран (пехотен) батальон, щабна рота, свър-

зочна рота, инженерен взвод;  
• Гърция – механизиран батальон;  
• Италия – механизиран батальон;  
• Македония – механизирана рота;  
• Румъния – пехотен батальон, разузнавателен взвод;  
• Турция – механизиран батальон, самоходна артилерийска бата-

рея, разузнавателна рота; 
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• многонационален батальон за осигуряване с транспортни, обс-
лужващи и медицински елементи. 

На 2 май 2001 г. Многонационалната бригада „Югоизточна Ев-
ропа” е обявена пред ООН за оперативно готова за участие в операции. 

 
3.3. Способности на Европейския съюз 
за управление на кризи 

 
Изследването на процеса за развитието и поддържането на спо-

собностите на ЕС за управление и отговор на кризи ни разкрива, че този 
процес се основава на различни документи, като договори, планове, ре-
шения, и международни форуми, като срещи на Съвета на ЕС, междуп-
равителствени конференции, междуправителствени срещи и други.  

До 2003 г., когато ЕС приема своя стратегия за сигурност на Съю-
за, основната концептуална основа, на която се развиват и поддържат 
способностите му за управление и отговор на кризи, са преди всичко до-
говорите за създаване на Съюза, както и различните междуправителстве-
ни конференции, на които се разискват и вземат решения по най-широк и 
разнороден кръг въпроси от общата политика на ЕС. Например по време 
на срещата на Европейския съвет в Хелзинки през декември 1999 г. стра-
ните, членки на Европейския съюз, приемат цели за придобиване на во-
енни способности, известни като Приоритетни цели 2003. В съответствие 
с тях до 2003 г. Съюзът трябва да е в състояние за 60 дни да развърне 60 
000 военнослужещи за срок от една година (Еврокорпуса). Тези сили се 
предвижда да изпълняват задачи в хуманитарни и спасителни операции; 
мироопазващи операции; операции за управление на кризи. 

Следващата стъпка в изграждането на способности от страните, 
членки на Съюза, е през 2000 г., когато на 20 и 21 ноември в Португалия 
се провежда конференция на тема „Увеличаване на военните способ-
ности и определяне на допуснатите слабости”. На базата на прегледа за 
наличните, очакваните и необходимите сили и средства са декларирани 
военни способности в рамките на 100 000 военнослужещи, 400 единици 
бойна авиация и 100 морски съда. На конференцията са определени об-
ласти, към които да се насочат усилията за изграждане на способности 
за провеждане на самостоятелни операции. За подобряване на своите 
способности за отговор на кризи страните членки приемат решение да 
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бъдат в състояние да предоставят и 5000 полицейски служители за учас-
тие в международни мисии, както и да имат готовност в срок от 30 дни 
след началото на дадената операция в отговор на криза да изпратят още 
1000 полицейски служители. 

На срещата на върха на Европейския съюз през декември 2001 г. 
е приет и стартиран План за действие по европейските способности 
(European Capabilities Action Plan – ECAP). На тази среща е направен 
изводът, че „Европейският съюз е в състояние да провежда операции за 
управление на кризи”. Процесът за изпълнение на Плана се ръководи от 
четири принципа: 

• повишаване ефективността и ефикасността на европейските от-
бранителни усилия; 

• доброволно национално ангажиране в европейското отбрани-
телно сътрудничество; 

• координация между страните, членки на Европейския съюз, 
както и координация с НАТО; 

• обществена подкрепа чрез откритост и прозрачност на Плана за 
действие по европейските способности. 

Този план има и слаби места, каквито са липсата на финансово 
обвързване и на отговорници за изпълнение на проектите; методът на 
работа трудно допуска нововъведения; ограничен е по време и сфери на 
действие. Това налага допълнителни усилия в процеса на изграждане на 
европейските военни способности. 

През март 2003 г. е приет механизъм за развитие на способности-
те и карта за нарастване на способностите, а през май същата година е 
направен изводът, че „Европейският съюз има оперативни способности 
за изпълнение на целия спектър задачи от Петерсберг”.  

Изследването разкрива обаче, че в класическия пример за струк-
тура на съюзни въоръжени сили днес Европейският съюз не разполага и 
не планира сформирането на постоянни съюзни въоръжени сили. Съ-
щевременно реалностите и промените в средата за сигурност поставят 
европейските страни в по-активна, по-отговорна и с глобални измерения 
роля за посрещане на рисковете и заплахите за сигурността. Европейс-
кият съюз трябва да е в състояние да отговори на разнообразните пре-
дизвикателства чрез гъвкави и целесъобразни решения, при това да 
действа ефективно и законно, да изгради и поддържа адекватни на сре-
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дата за сигурност способности, които да позволят на Европа да демонс-
трира готовност за поемане на своята част от отговорността за глобал-
ната сигурност и изграждането на по-добър свят.  

Развитието на европейски отбранителни способности е регла-
ментирано в чл. 17 на Договора за Европейския съюз чрез провеждането 
на обща политика за сигурност и отбрана в рамките на общата външна 
политика и политиката за сигурност на Съюза. В същия член се опреде-
лят в най-общ вид и задачите, които въоръжените сили следва да са в 
състояние да изпълняват в случай на криза – от хуманитарна до миро-
налагаща. 

Динамичното развитие на военностратегическата среда, повиша-
ването на отговорностите, мястото и ролята на Европейския съюз в гло-
бален мащаб и направените изводи по отношение на проблемите за изг-
раждане на европейските сили налагат разработване на собствена стра-
тегия за сигурност на Съюза, която е приета на 12 декември 2003 г. Ос-
новните моменти в нея са: 

• отговор на глобалните заплахи от тероризъм, разпространение 
на оръжия за масово унищожаване и организирана престъпност; 

• изграждане на сигурност в европейската периферия чрез ста-
билизиране на Балканите и разширяване на икономическото и полити-
ческото сътрудничество със съседите на юг и изток; 

• подкрепа и развитие на международното право, изпълнение на 
изискванията на Устава на ООН и изграждане на международен ред, 
основан на ефективно многостранно сътрудничество. 

В Европейската стратегия за сигурност са дефинирани и основ-
ните предизвикателства:  

• глобализацията с нейните предимства и неблагоприятни после-
дици, съществуващите конфликти в различни части на света; 

• бедността и болестите;  
• борбата за достъп до природни ресурси, включително и до пи-

тейна вода;  
• силната зависимост от енергийните източници. 
Европейската стратегия за сигурност отразява еволюцията във 

възгледите за глобалната роля на Съюза в променящия се свят. В този 
документ се декларира, че ЕС не изключва използването на военна сила 
като инструмент за отстояване на интересите си. 
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За опазването и осъществяването на своите идеали Европейският 
съюз си поставя три стратегически цели. 

Първата е набелязване на мерки за противодействие на заплахи-
те чрез ограничаване финансирането на терористична дейност в тясно 
сътрудничество със САЩ; провеждане на активна политика, огранича-
ваща разпространението на оръжия за масово унищожение; принос за 
решаване на конфликти и конкретна помощ на страните, срещащи труд-
ности при осъществяване на функциите си. 

Втората е създаване на зона за сигурност около Европа чрез 
стабилизиране на Балканите и съдействие за изграждане на стабилни 
държави на изток и по бреговете на Средиземно море, с които да се 
поддържат близки отношения на икономическо и политическо сътруд-
ничество. 

Третата е установяване и поддържане на международен ред на 
основата на многостранно сътрудничество и законност. Създаване на 
по-силна международна общност и добре функциониращи международ-
ни институции. 

Постигането на тези стратегически цели ще бъде подпомагано от 
изграждането на следния набор от способности: 

• за отговор на глобалните заплахи от тероризъм, разпростране-
нието на оръжия за масово унищожение и организираната престъпност; 

• за изграждане и поддържане на сигурност в европейската пери-
ферия чрез стабилизиране на Балканите и разширяване на икономичес-
кото и политическото сътрудничество със съседите на юг и изток; 

• за подкрепа и развитие на международното право, за изпълне-
ние на изискванията на Устава на ООН и изграждане на международен 
ред, базиран на ефективно многостранно сътрудничество. 

На основата на Стратегията Приоритетна цел 2003 е осъвремене-
на и през юни 2004 г. е приета Приоритетна цел 2010. Документът оп-
ределя нивото на амбиция на ЕС: „Европейският съюз е глобален ак-
тьор, който е готов да сподели отговорностите за глобалната сигур-
ност”. Основната цел е до 2010 г. в случай на необходимост Съюзът да 
може да отговори с бързо (до 10 дни след вземане на решение за старти-
ране на операцията) и решително действие в целия спектър от операции 
за управление на кризи – от хуманитарни до мироналагащи. Посочени 
са следните приоритети: 
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• създаване на гражданско-военна клетка към Военния щаб на 
Европейския съюз с капацитет за бързо организиране на оперативен 
център за конкретната операция; 

• изграждане на Европейска отбранителна агенция; 
• придобиване на колективни средства за стратегически транс-

порт по въздух, земя и море; 
• развитие на ефективно Европейско командване за въздушно 

транспортиране за страните членки, които искат да бъдат част от него; 
• разработване на концептуалната база за използване на сили за 

бърз отговор; 
• осигуряване на самолетоносач със съответното въздушно крило 

и ескорт; 
• подобряване провеждането на операции под ръководството на 

Европейския съюз чрез подходяща съвместимост и мрежови връзки на 
цялото комуникационно оборудване с наземно и космическо базиране; 

• разработване на количествени параметри и критерии, които 
декларираните национални сили трябва да изпълняват за покриване на 
изискванията за развръщане и подготовка.  

Като ключов елемент от Приоритетна цел 2010 може да се посо-
чи способността на ЕС да развръща пакети от сили (бойни групи) с ви-
сока степен на бойна готовност в отговор на криза или като самостоя-
телно формирование, или като част от по-голяма операция, подпомагай-
ки етапите след провеждането ѝ. Тези бойни групи трябва да бъдат во-
енно ефективни, реалистични и съгласувани, основаващи се на разрабо-
тената концепция за бойните групи. Това представлява специфична 
форма на бърз отговор и включва пакет от сили в състав батальон (с 
комбинирани оръжия) в елементи за бойна поддръжка и тилово осигу-
ряване на бойните действия. Бързото реагиране изисква бързо вземане 
на решения и бързо планиране, както и бързо развръщане на силите.  

По отношение на вземането на решения амбицията на ЕС е да 
може да вземе решение да започне операция в рамките на 5 дни от при-
емането на концепцията за управление на кризата от Съвета на Европа.  

По отношение на развръщането на сили амбицията е силите да 
започнат да изпълняват своята мисия в района на операциите не по-
късно от 10 дни след решението на ЕС с включване и на съответните 
военновъздушни и военноморски способности. Необходимостта от на-
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личие на резервни сили също е особено важна. Тези групи с висока сте-
пен на бойна готовност могат да изискват приспособяване към конкрет-
ните задачи за специфична операция от оперативния командващ и тряб-
ва да бъдат осигурени със съответните процедури за управление на кри-
зи, както и с адекватни структури за командване и управление, с които 
Съюзът разполага. 

През 2005 г. е финализиран Каталог с изискванията (RC-05). С 
него се определят необходимите оперативни способности и изисквания-
та към силите за изпълнение на задачи и постигане на стратегически 
цели. На базата на пет илюстративни оперативни сценария са регламен-
тирани стратегическите допускания за по-нататъшното идентифициране 
на необходимите военни способности. 

Съгласно този каталог ЕС може да провежда военни операции с 
продължителност от шест месеца до две години на разстояние от 4000 
до 15 000 км от Брюксел за: 

• силово разделяне на враждуващи страни; 
• предотвратяване на конфликти; 
• евакуационни операции; 
• оказване на съдействие на хуманитарни операции; 
• стабилизиране, възстановяване и предоставяне на военна екс-

пертиза. 
На тази основа е създаден Каталог на силите 2007 (FC-07) – база 

данни от сили и средства, предоставени от страните, членки на ЕС, за 
използване при необходимост от страна на Съюза. 

Третият основополагащ документ – Каталог на развитието на 
способностите (PC-07), е разработен в съответствие с декларираните 
сили и средства, изискванията към тях и опита от участие в операции, 
за да се разкрие дефицитът от способности. Одобрен е от Съвета на ЕС 
(ниво министри на отбраната) през ноември 2007 г. Впоследствие Ев-
ропейската отбранителна агенция разработва План за развитие на спо-
собностите, който е предоставен на страните през юли 2008 г. Целта е 
този план да бъде в помощ на страните членки по отношение на разви-
ването на национални способности, съизмерими с техните ресурси. В 
същото време се очаква да бъде катализатор за задълбочаване на меж-
дународното сътрудничество за изграждане на нови и по-качествени 
съвместни способности. Документът не следва да се разглежда като 



 
 
 

168 /  Стоян Стойчев 

 

 

 

наднационален план, целящ да подмени вземането на решения на на-
ционално ниво. 

За да може ЕС да отговори бързо и решително с използване на 
съществуващите способности, са разработени редица концепции за 
практическото използване на определените способности и количество 
сили и средства. По-важните от тях са Концепция за бърз отговор с во-
енна сила; Концепция за бойните групи на Европейския съюз; Концеп-
ция за стратегическо планиране; Концепция за бърз отговор с използва-
не на военновъздушни сили; Концепция за бърз отговор с използване на 
военноморски сили и др. 

Следва да отбележим, че всички концептуални документи на 
Съюза в сферата на използването на въоръжените сили методично се 
обновяват в съответствие с новите военно-политически реалности. 

Като продължение на Каталога с изискванията от 2007 г. на сре-
щата на върха на ЕС (Съвета на ЕС) през март 2011 г. са определени 10 
приоритета в сферата на военните способности на Съюза за следващите 
години. Част от тях са определени като средносрочни – за развитие и 
придобиване в периода 2011 – 2016 г., а другата част като дългосрочни – 
от 2020 г. до 2025 г. Приетите на тази среща приоритети са: 

• способности за действия срещу импровизирани взривни уст-
ройства – ИВУ (Counter Improvised Explosive Device – C-IED);  

• медицинска поддръжка (Medical Support);  
• усъвършенстване на способностите за добиване на информация, 

разузнаване и наблюдение (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance);  
• подобряване наличието и базата на вертолетите (Increased 

Availability of Helicopters);  
• киберзащита (Cyber Defence); 
• многонационална логистична поддръжка (Multinational Logistic 

Support);  
• обмен на информацията (CSDP Information Exchange);  
• подобряване способностите за стратегически и тактически въз-

душен транспорт (Strategic and Tactical Airlift Management);  
• горива и енергийни източници (Fuel and Energy);  
• мобилно осигуряване (Mobility Assurance). 
Въпреки това развитие на концептуалната база на способностите 

за управление и отговор на кризи в съюзен план изследването ни разк-
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рива, че на настоящия етап единствената стройно организирана военна 
структура на ЕС е бойната група.  

Идеята за бойните групи води началото си като решение на съ-
вещанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 1999 г. в Хелзин-
ки, залегнало в Приоритетна цел 2003, по-точно в създаването на групи 
за бързо реагиране. Тя се потвърждава и на френско-британската среща 
на върха на 4 февруари 2003 г., където се изтъква приоритетното изг-
раждане на способности за бързо реагиране и пребазиране на малки 
групи от състава на сухопътните войски, военноморските и военновъз-
душните сили с възможност за използване в рамките на 5 – 10 дни от 
момента на пребазирането им. 

Съгласно Концепцията за бойните групи на Европейския съюз бой-
ните групи (EU BGs) са военни формирования с численост около 1500 – 
2500 военнослужещи под контрола на ЕС. Планирани и създадени са 13 
(в повечето случаи многонационални) групи на ротационен принцип, 
така че две да са готови за използване по всяко време и във всяка точка. 

Бойните групи са в пълна оперативна готовност от 1 януари 2007 г. 
Принципът на използването им в мисии на ЕС е ad hoc (ЕС разполага с 
нова армия в стендбай готовност). Предвидено е те да водят самостоя-
телни действия или да се включат в началната фаза на по-голяма опера-
ция със срок за развръщане до 10 дни и възможности да провеждат опе-
рации до 15 000 км от Брюксел. 

От 2007 г. във всеки момент Европейският съюз разполага с по 
две дежурни бойни групи в готовност за използване. Съгласно решения-
та на ЕС се създават и поддържащи подразделения на бойните групи, 
както следва:42 

• Кипър – медицинска група за санитарна обработка; 
• Литва – водопречиствателна група; 
• Гърция – координационен център в Атина за морски превози; 
• Франция – многонационален военен щаб за развръщане. 
Необходимо е да посочим и конкретния принос на отделни стра-

ни със специфични подразделения: 
• Швеция и Финландия участват в създаването на съвместната 

Северна бойна група. Тя е в състав от 1500 военнослужещи, като е по-
                                                           
42 The EU Battlegroups – Annex A: Battlegroup Concept. United Kingdom Parliament 
(2005-02-19). Retrieved on 2006-08-26.  
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канена да участва и Норвегия, независимо че не е член на ЕС. Неотдав-
на съставът на групата нарасна до 2400 души, като от Швеция са 2000 
военнослужещи.  

• Финландия участва и с подразделения за ликвидиране на пос-
ледици от употреба на химически и бактериологични оръжия в състава 
на минохвъргачната си рота. Тук се включват и 80 военнослужещи от 
Ирландия и 45 от Естония. 

• Литва се включва с подразделения за пречистване на водата. 
• Гърция предоставя войски с опит в морското транспортиране. 
• Ирландия предлага сътрудничеството си с експерти по обезв-

реждане на бомби. 
Бойните групи са в готовност за използване по всяко време на го-

дината и не са в противоречие, а по-скоро са реализация на приоритетни-
те цели от срещата в Хелзинки за изграждане на шейсетхилядна армия. 
Те са по-бързи при пребазирането си в районите на кризи в сравнение с 
традиционните сухопътни подразделения, изискващи по-дълго време. 

От началото на 2005 г. е направен график на бойните групи в 
шестмесечна готовност за използване. Първите 6 месеца са бойните 
групи на Великобритания и Франция, а вторите – на Италия. През пър-
вото полугодие на 2006 г. в готовност са френско-германската група и 
испанско-италианската амфибийна бойна група. През втората половина 
на годината само една група е в готовност – в състав Франция, Герма-
ния и Белгия.43 

Република България участва в многонационалната бойна група 
HELBROC с Гърция като водеща страна и участието на Румъния и Ки-
пър. Групата е в готовност за използване през първата половина на 
2009 г., след това през втората половина на 2011 г. и през първата поло-
вина на 2014 г. Страната ни участва в нея с лекопехотна рота и офицери 
в щаба на групата (батальона). 

По отношение на Концепцията за бърз отговор с използване на 
военноморски сили е създаден механизъм (Информационна конферен-
ция за морски сили за бърз отговор), по който страните членки деклари-
рат такива сили обикновено за срок от шест месеца, при готовност за 
незабавен отговор от 1 до 5 дни, а за бърз – от 5 до 30 дни. Аналогична 

                                                           
43 The EU Battlegroups: p8 europarl.europa.eu. 



 
 
 

Изследване способностите на НАТО и Европейския съюз...  / 171 

 

 

 

организация е създадена и за използването на военновъздушните сили, 
но все още не е проведена информационна конференция. 

Анализът на направените дотук изследвания на процеса на раз-
витие и придобиване на способности от ЕС разкрива, че несъмнено е 
трудно за отделно взета страна в Съюза, която и да е тя, да осигури на-
пълно самостоятелно необходимите ѝ отбранителни способности. Зато-
ва, започвайки още от началото на създаването на ЕС, а и в основата на 
ОПСО стои идеята за обединяване и коопериране. 

Европа е разбрала отдавна, че сигурността на отделните страни в 
голяма степен зависи от тяхната интегрираност и съюзническите им ан-
гажименти. Параметрите на сигурността на всяка страна, член както на 
НАТО, така и на Европейския съюз, зависят и от способността на остана-
лите страни да се интегрират и допринесат за общата цел. Тези тенденции 
са валидни с не по-малка сила и в съвременността ни. Разбира се, за тях 
има редица причини, включително и финансово-икономически. 

Една от последните инициативи в ЕС е идеята за обединение и 
споделяне – обединение и споделяне и на способности освен на ценнос-
ти и законови позиции. Тази идея е анонсирана през декември 2008 г. от 
министрите на отбраната на ЕС в Декларация за способностите.  

През септември 2009 г. на организиран от Европейската агенция 
по отбрана тематичен семинар са отбелязани значителните ползи (опе-
ративни и финансови) от използването на този подход при развиване на 
отбранителни способности в подкрепа на общата политика за сигурност 
и отбрана. На семинара се посочва, че участието в тази инициатива не 
означава непременно ангажимент на дадена страна за изпращане (учас-
тие) на придадените в съответната инициатива средства в текуща или 
бъдеща операция или мисия.  

Следващото продължение на инициатива е през април 2010 г., 
когато Направляващият борд на Европейската агенция по отбрана във 
формат министри на отбраната приема общорамковата цел на дейността 
(инициативата) за обединение и споделяне и утвърждава пътната карта 
за нейното реализиране. Целта е да се определят, оценят и селектират 
(по определени критерии) възможностите за изпълнение на инициатива-
та по най-ефективния и най-ефикасния начин, както и да се разработи 
комплект от индивидуални пътни карти за развиване на способности, 
включително и със свързаните с тях проекти.  
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Посочено е, че дейностите по инициативата ще се извършват в 
три етапа: 

• дефиниране на условията; 
• аналитична фаза; 
• фаза на разработване/развиване.  
Европейската агенция по отбрана има готовност да поеме цент-

ралната роля, а също и да провежда редица инициативи в сферата на 
изграждане и споделяне, като за целта е необходима подкрепа и поема-
не на водещи функции от страните в следните приоритетни сфери:  

• въздушен транспорт, в частност логистичното направление на 
EATF; 

• медицинска поддръжка; 
• ядрена, химическа и биологична защита; 
• многонационална вертолетна ескадрила; 
• военноморска логистика; 
• безпилотни въздушни системи.  
Анализът ни, основан на изследванията, които направихме в 

сферата на изграждането и развитието на способности за управление и 
отговор на кризи и изграждането на единна политика за сигурност и 
отбрана от ЕС, ни позволява да посочим няколко основни обобщения: 

Първо. По ясен и категоричен начин показва, че наред с всичките 
трудности и проблеми в тази специфична сфера Европейският съюз е 
постигнал впечатляваща еволюция в подхода си към сигурността и от 
политическо сътрудничество в началото на съществуването си стигна до 
обща външна политика и политика за сигурност и европейска политика 
за сигурност и отбрана. От регионално схващане за сигурност Съюзът 
стига до глобално разбиране за сигурност, при което ролята му на глоба-
лен играч трябва да се тълкува като обединяваща две различни по слож-
ност и обхват, но взаимносвързани и допълващи се сфери на дейност: 
управление на глобалната сигурност и изграждане на ефективна система 
на управление. 

Със заявяването на амбицията за глобален играч Европейският 
съюз всъщност заявява своята готовност да бъде международен фактор, 
който ще формира световната политика, ще се намесва в управлението 
на глобалната сигурност със собствени автономни сили и ресурси и ще 
влияе за формиране на такава система за глобално управление през XXI 
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век, която да съответства на политическия и социално-икономическия 
европейски интеграционен модел. В настоящия момент определящото е, 
че Съюзът вече е заявил базисни характеристики, които му позволяват 
да участва в глобалната политика като достатъчно влиятелен фактор. 

Второ. Провежданата трансформация на Европейския съюз в 
сферата на сигурността и отбраната на пръв поглед изглежда бавна. 
Относително бавният ход на цялостната политическа трансформация 
на Европейския съюз се дължи на много причини: придържане към 
постепенен подход, характерен въобще за развитието на европейската 
интеграция, въздържане, особено на големите страни, членки на Евро-
пейския съюз, да ограничат суверенитета си в тази централна сфера на 
власт и отсъствието доскоро на стратегически предпоставки за такова 
развитие. 

Динамиката в задълбочаването на европейската интеграция и 
разширяването на нейния географски обхват, настъпващи при небивало 
благоприятна среда за сигурност след края на Студената война, ускоря-
ват процеса на създаване на новата мощ на Европейския съюз. 

Стратегическа предпоставка за трансформацията на Европейския 
съюз е възприемането на глобален подход от Европейския съюз към 
заплахите и предизвикателствата на XXI век и превръщането на Евро-
пейската икономическа общност в пълнокръвен политически съюз, ори-
ентиран към постигане параметри на глобална сила. 

Основните заплахи за сигурността на обществото – тероризъм; 
разпространение на оръжия за масово унищожение и средства за прена-
сянето им; нарастващ брой на страните с разпадаща се държавност; ре-
гионални или вътрешнодържавни конфликти, които със своята продъл-
жителност или безконтролност вече се оприличават на „черни дупки”, 
генериращи източници на несигурност далеч зад пределите си; трансна-
ционална организирана престъпност, имат глобални измерения или кон-
текст и повечето от тях въздействат по асиметричен или нестандартен 
начин върху средата за сигурност. 

Доколкото нито една от новите заплахи не е изцяло военна, спра-
вянето с която и да е също не може и не трябва, и трудно би могло да се 
говори, че ще е възможно да бъде с чисто военни средства. И точно тук 
се крие силата и уникалната приложимост на европейския модел за спо-
делена сигурност. 
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Трето. Доктриналните виждания на Европейския съюз по въпро-
сите на сигурността отбелязват непрекъснато развитие. Разпадът на 
държавността е най-вероятната алтернатива на преход към демокрация 
в райони и страни на дестабилизация и следователно процесът на уп-
равление на сигурността трябва да се подчини на съвършено друга ло-
гика и друг подход. Европейският съюз за първи път и първи между 
всичките глобални играчи предпочита подход към сигурността, основан 
на превантивно ангажиране навсякъде по света, вместо досегашния 
подход на сдържане на заплахите по непосредствените си граници. 

Нововъведенията в общата външна политика и политиката за си-
гурност и в общата политика за сигурност и отбрана са основният инст-
рументариум, чрез който Европейският съюз търси засилване и затвър-
ждаване на присъствието и ролята си на международната сцена. 

Основен аргумент за отделяне на общата външна политика и 
политиката за сигурност в специален раздел в Договора е не просто 
особената чувствителност и ревност на страните членки към нея, а ха-
рактерът ѝ на специална политика, която пресича хоризонтално всички 
останали, значително по-обособени и самостоятелни „вертикални” по-
литики на Съюза. 

Четвърто. Въпреки непрекъснатото развитие на схващанията му 
в сферата на ОПСО и за изграждането на съюзни способности от негова 
страна за автономно управление на кризи от различен характер, извън 
колективната отбрана, ЕС изпитва трудности от финансово-икономи-
чески характер при реалното изграждане на военните си способности, 
които да допринесат за нарастване на неговата роля като световен иг-
рач. За част от тези трудности има обективни причини, една от които е 
последната голяма финансово-икономическа криза, обхванала западни-
те общества. Но има и редица други трудности, които трябва да бъдат 
преодолени от ЕС в процеса на търсене на решения за изграждане на 
единни способности за управление при кризи. Част от тези трудности е 
нежеланието на някои от големите страни в него, като Великобритания, 
да се предприемат действия в тази посока извън НАТО, извън обвърза-
ностите със САЩ и някои останали съюзници, които не членуват в Ев-
ропейския съюз. 

Така в днешно време единствените структури, които ЕС има изг-
радени и които формират военния му потенциал, военните му способ-
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ности за управление на кризи, са бойните групи. Но реално при необхо-
димост от всичките си бойни групи ЕС би бил в състояние да активизи-
ра и включи в изпълнението на задачите в такава операция най-много 
четири групи – двете в състояние на готовност и най-много следващите 
две, които се подготвят за своята ротация през това време. 

На основата на всичко посочено в тази част на изследването мо-
жем да направим обобщението, че ЕС предприема различни мерки за 
промяна на своята политика в сферата на сигурността и отбраната, опитва 
се да я усъвършенства и да постигне по-добър баланс при изграждането 
на способностите си за отбрана и управление при кризи в синхрон и вза-
имодействие с изграждането на подобни способности и от НАТО. 

Участвайки в различните инициативи и решения, вземани от 
НАТО в сферата на сигурността и общата отбрана, подпомагайки своята 
дейност за управление на кризи от различен характер на основата на 
различни договорености между двата съюза, като споразумението „Бер-
лин +”, но и съобразявайки се с желанията и решенията на страните 
членки, които не са членове НАТО, ЕС се опитва в съответствие с дого-
ворите си да развива собствена политика при изграждането на способ-
ности за управление при кризи, разчитайки за колективната отбрана 
основно на НАТО – недвусмислено и неминуемо следва да бъде посо-
чено това. По-правилно е да се каже, че на основата на договорите за 
съществуването и функционирането на Съюза ЕС търси и се опитва да 
създаде най-адекватните структури и елементи, които да изградят спо-
собностите му за управление при кризи. Но определено способностите 
за управление при кризи, които има изградени и поддържа от мирно 
време, са недостатъчни за покриване на амбицията му на световен иг-
рач. Играч, от който да зависят редица решения в международен план, 
отнесени към сигурността и стабилността на даден район, дадена стра-
на. Играч, който на тяхна основа да е в състояние да предприема още 
по-навременни и адекватни действия, когато се налага да се управлява 
дадена криза – локална или глобална. Все още извън НАТО Европейс-
кият съюз на основата на способностите си, изградени основно от бой-
ните му групи, не е в състояние да проведе самостоятелна голяма (ос-
новна) операция за управление на криза. 

Анализът ни разкрива, че Европейският съюз има ограничена 
способност да проектира военна мощ, която включва използването на 
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сила. Съюзът си остава предимно група от суверенни държави с доста-
тъчно големи различия във външната политика, стратегиите, приорите-
тите и възможностите. Във военната област ЕС има значителна струк-
турна слабост вследствие на занемаряване и пренебрегване през годи-
ните и недостатъчното инвестиране в нея. С развитието на промените в 
света и на подхода на ЕС към тях ще стане ясно доколко той ще може да 
се адаптира към нововъзникващата структура на международния ред и 
произтичащите от нея съперничества и заплахи. 

На основата на всичко посочено можем да кажем убедено, че 
ако Европейският съюз иска това положение да се промени в положи-
телна посока, да може да е в състояние да предприема не само полити-
чески, икономически или дипломатически действия, но и реални дейс-
твия на терен в хода на управлението на дадена криза, следва да търси 
по-добри подходи и решения при изграждането на способностите си за 
такова управление. 
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Всяка страна в съвременния свят изгражда търсеното от нея рав-

новесие в сферата на обществения живот, включително и в сферата на 
сигурността и отбраната, въз основа на различни фактори, като географ-
ско положение, съседни страни (особено ако има съседи от типа „прова-
лени държави”), близост до рискови зони, зони на конфликт или зони на 
пресичане на различни интереси, членство или не в колективни системи 
за сигурност и други. 

В съответствие с това страната изгражда своя национална система 
за справяне с различните заплахи и рискове, които средата за сигурност 
би могла да генерира – система за управление при кризи. За да е възмож-
но най-адекватна на условията, които могат да породят различните кризи 
и кризисни ситуации, да е в състояние да реагира ефективно и навреме на 
тези условия и да управлява голяма част от тях, системата за управление 
на кризи се изгражда от различни структурни и функционални единици. 

По своята същност системата за управление при кризи е недели-
ма част от общата национална система за сигурност и отбрана. Нейното 
функциониране се обуславя от взаимодействието и синхронизацията 
при изпълнението на разнородни действия и задачи преди, по време и 
след преодоляването на дадена криза на различните елементи или 
структурни звена в системата за сигурност и отбрана. По този начин 
страната се опитва да поддържа сигурността в определените предвари-
телно и приети от обществото граници на „нормалност”. 
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Постигането на нормалност в сферата на сигурността и отбраната, 
включително и чрез управлението на кризи, е възможно чрез изграждане 
не само на структурни единици, но и чрез изграждане и поддържане на 
способности в национален формат. Всеки елемент от способностите, раз-
гледани в част втора на монографичния труд, има своето проявление и 
принос при тяхното постигане и в национален аспект. Заедно с елементи-
те е необходимо и изграждане на система от тях, в която да има ясно раз-
писани правила за процесите и процедурите в нея, на чиято основа ще е 
възможно да се вземе управленско решение, да се разпределят и поставят 
задачите на различните структурни звена, определени да участват в уп-
равлението на кризата, и да се координират действията между тях. 

Анализът от натрупания международен и национален опит при 
управлението на кризи от различен характер позволява да направим 
обобщението, че не само недобрата координация между различните 
структурни звена или единици е причина за редица слабости при провеж-
дане на подобни операции, а също и неяснотата в задачите, неправилното 
поставяне на задачи на различните структури, които нямат необходимите 
способности за изпълнение на част от тях, липсата на взаимодействие 
между управленските звена и неяснотата в институционалната отговор-
ност. Това е проблем за страната, която дори и да поиска международна 
помощ за справяне с дадена криза, не може да съдейства и да подпомага 
международните усилия в необходимата степен, не може да осигури яс-
нота и разбираемост в хода на управлението на възникналата криза. 

Търсейки пътища за недопускане на подобни проблеми, за спра-
вяне с някои техни проявления Република България като член на НАТО 
и ЕС прави опити да регламентира в национален формат тази специ-
фична, рискова на моменти, но необходима дейност – дейността на раз-
личните властови центрове, национална и местна власт, институции и 
структурни звена в процеса на управление на криза. 

 
4.1. Структури, органи и отговорности 
при управление на кризи от различен характер 

 

Всеизвестен факт е, че в хода на управлението на различни об-
ществени процеси, включително в сферата на сигурността и отбраната, 
част от която е и системата за управление при кризи, се търси най-доб-
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рият баланс между съответните желания (можем да ги приемем и като 
амбиции в дадена област), възможните ресурси, които страната може да 
си позволи и на чиято основа да изгради своите способности, и постиг-
натите резултати, реализирани чрез използването на тези способности, 
ръководени от съответния мениджмънт. 

За Република България можем да посочим, че тя има възможнос-
тите да търси този баланс между националните структурни звена и еле-
менти, които изгражда за управление при кризи, и съюзните колективни 
системи за управление на кризи на НАТО и Европейския съюз. Това ѝ 
помага в процеса на изграждане на институциите, структурите и раз-
личните елементи от системата ѝ за управление при кризи. Тъй като тя 
не я изгражда сама за себе си, не се налага да се основава единствено на 
нея за управлението на която и да е криза. Съобразявайки се с посоче-
ното, националната система следва да се изгражда като елемент на по-
голямата съюзна колективна система, да бъде нейна интегрирана част, 
неин елемент дори. Някои от звената и връзките в този случай са опре-
делени предварително и страната ни трябва да се опита само да допълни 
чрез своите структурни единици функционирането на системата за уп-
равление при кризи в национален и съюзен формат. 

Като цяло националната система за управление при кризи се със-
тои от следните структурни елементи: 

• пунктове за управление; 
• органи за управление; 
• комуникационно-информационна система. 

Пунктове за управление. 
Пунктът за управление на национално ниво включва няколко 

функционални поделемента: зала за носене на оперативно дежурство; 
информационна зала; зала за управление на кризи; оперативен център; 
зала за планиране и координация; зали на различните министерства и 
ведомства; зала за осигуряване и координиране на логистична подкрепа; 
зала за брифинги и пресцентър. 

Залата за носене на оперативно дежурство осигурява възмож-
ности за привеждане на силите и средствата в готовност за действие, 
постоянно следене на измененията на обстановката, събиране на не-
обходимите данни за вземане на решение и изготвяне на оперативни 
сводки. 
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Информационната зала осигурява събирането, обработването и 
анализирането на необходимата информация и предоставянето ѝ на 
вземащите решение. 

Залата за управление на кризи осигурява условия за работа на 
държавното ръководство. 

Оперативният център осигурява работа на оперативната група и 
получаването на необходимата информация за обстановката, взетите 
решения и тяхното свеждане до изпълнителите. 

Залата за планиране и координация осигурява планирането на 
операциите и взаимодействието с аналогичните центрове в другите 
страни, ООН, НАТО, ОССЕ и Европейския съюз. 

Залите на министерствата и ведомствата осигуряват условия за 
работа на екипите и обмен на информация със ситуационните центрове 
на съответните министерства и ведомства. 

Залата за логистична подкрепа осигурява обмен на информация 
за логистичното осигуряване и решаване на въпросите по всички видове 
осигуряване. 

Залата за брифинги осигурява условия за провеждане на бри-
финги. 

Пресцентърът предоставя на средствата за масово осведомяване 
необходимата информация при кризисни ситуации и кризи. 
Органи за управление на кризи. 

Осъществяват наблюдение на рискови фактори, анализ, оценка и 
прогнозиране на потенциални кризи, извършват планиране и подготовка 
за предотвратяване и управление в извънредни условия, подготвят ре-
шения и провеждат действия в конкретни кризисни ситуации. Органите 
за управление се подразделят на: 

• според обхвата на компетенциите си: национални, включител-
но междуведомствени, ведомствени (министерства, служби, агенции), 
териториални (областни, общински) и обектови; 

• според статута си: постоянни, постоянни работни за планиране 
и координиране, спомагателни, щатни и временни; 

• според функционалното си предназначение: ръководни, щатни 
органи в различните структурни единици, кризисни щабове. 

Водещи при управлението на кризи са ръководните органи. Те 
вземат окончателно решение за действията, ръководят изпълнението на 
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комплексите от мерки за управление на кризата, решават въпросите за 
взаимодействие с международни организации и правителства на други 
държави. Ръководни органи са ръководителите на организациите, които 
се подпомагат от съвети по сигурността. От своя страна съветите по 
сигурността се подпомагат от ситуационни центрове – постоянни ра-
ботни органи за планиране и координиране на усилията, ресурсите и 
действията на различни ведомства, предвидени за действие при криза. 

Анализът на основните дейности в страната ни при управление 
на кризи през последните години ни дава виждането, че при възникване 
на криза и нейното управление се разчита на някои постоянно действа-
щи структурни звена (структури и органи), но се създават и временни. 
Така при заплаха от възникване или при възникване на кризисна ситуа-
ция правителството: 

• предлага на Народното събрание, а в определените от Консти-
туцията случаи на президента на страната да се обяви извънредно поло-
жение в цялата страна или за отделни области (населени места); 

• определя ограничения в правата на гражданите, свързани с ре-
шаването на кризисната ситуация; 

• свиква Националния кризисен щаб и назначава неговия пред-
седател, ако министър-председателят не го ръководи;  

• пряко или чрез Съвета по сигурността към Министерския съ-
вет, или Националния кризисен щаб координира дейността на органите 
на държавната власт и органите за местно самоуправление, ангажирани 
с управлението на кризисната ситуация, като им поставя задачи и нап-
равлява тяхната дейност. Задачите са упражняване на контрол за изпъл-
нението на задачите за овладяване на кризисната ситуация; утвърждава-
не на мерките, предложени от Съвета по сигурността или Националния 
кризисен щаб, за решаването на кризата и предлагането им на Народно-
то събрание за решение. 

Във връзка с управлението на кризи Съветът по сигурността из-
вършва следните дейности: 

• обсъжда и оценява обстановката в страната и прилежащите ѝ 
региони; 

• разкрива проявите и тенденцията за развитие на различните 
рискови фактори, както и евентуалните заплахи, които могат да възник-
нат от тях за сигурността на страната, разработва и предлага на прави-
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телството комплекс от мерки за предотвратяване или отстраняване на 
заплахите; 

• обсъжда и оценява състоянието на подготовката за управление 
на кризи на министерства, ведомства, държавни и местни органи на 
властта и обекти, предоставя на правителството справки, доклади и раз-
чети и предлага мерки за подобряване на системата за управление; 

• осигурява оперативно координиране на източниците за добива-
не на информация, планиране, подготовка и провеждане на мероприя-
тия, свързани с националната сигурност; 

• разработва директиви и указания по планирането, подготовката 
и осигуряването за управление на кризи, обсъжда и утвърждава плано-
вете, разработени от комитетите; 

• взема решения и представя пред правителството и Народното 
събрание предложения за мерки при управление на кризи в страната и 
чужбина; 

• предлага на министър-председателя за утвърждаване състава и 
начина на работа на Националния кризисен щаб; взема решение за въз-
лагане на управлението в кризисни ситуации, за задействане на Нацио-
налния кризисен щаб и за развръщане на Националния център за управ-
ление на кризи; 

• подготвя предложения за взаимодействие с международни ор-
ганизации и държави при управлението на кризи в страната и чужбина. 

Основните задачи на Националния кризисен щаб се състоят в: 
• анализ и оценка на кризата; 
• анализ на наличните способности за реагиране на кризата (ос-

новно национални); 
• анализ на наличните ресурси. 
На основата на анализите и оценката на кризата се изготвят 

оценки за наличните способности и ресурси, с които разполага страната 
ни, в съответствие с което Националният кризисен щаб прави предло-
жение до Министерския съвет за вземане на необходимите мерки за 
провеждане на операция за управление на кризата, като при това се пра-
вят предложения и за молба за помощ до съюзните наднационални ор-
гани за вземане на решение. 

Приетите мерки или действия, които трябва да бъдат проведени в 
операцията за управление на кризата, се свеждат до различните струк-
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тури на държавната власт – министерства, ведомства, агенции и други 
държавни структури от централната и местната власт. Всяка структурна 
единица, всеки държавен орган в дейността си за управление при кризи 
се подпомага от ведомствен съвет за сигурност, чиито състав се опреде-
ля още в мирновременния период със заповед на ръководителя на тази 
структура или орган. 

Ведомственият съвет за сигурност е колективен управленски ор-
ган по въпросите на сигурността в компетенциите на ведомството (ми-
нистерство, агенция и други). Той координира и контролира въпросите 
по сигурността в рамките на отрасъла, който ръководи, и насочва вни-
манието си главно към: 

• оперативната координация на планирането, подготвителната и 
изпълнителната дейност на подчинените му търговски дружества и ор-
ганизации в отрасъла; 

• обсъжда и приема предложения за осъществяване на планова-
та, подготвителната и изпълнителната дейност по въпросите на сигур-
ността във ведомството и ги предлага за изпълнение; 

• анализира и оценява състоянието на подготовката за действие 
при кризисни ситуации в отрасъла и обсъжда антикризисните мерки; 

• изготвя указания към комисиите за кризисно планиране за пре-
вантивната работа, подготовката и разработването на плановете за уп-
равление на кризи в отрасъла; 

• обсъжда и предлага за утвърждаване плановете за управление 
на кризи на ведомството, дружествата и организациите. 

По време на която и да е криза е възможно възникването на го-
лям брой проблемни ситуации с различен характер и породени от раз-
лични причини. Това налага във всяка структурна единица и всеки ор-
ган от системата за управление при кризи да се изграждат експертни зве-
на за управление при възникване на кризисна ситуация, които да бъдат 
създадени в мирновременния период, като се намери най-добрата орга-
низация за този експертен орган според неговите задължения, задачи и 
действия при управление на кризата. Експертите трябва да се подготвят 
още от мирно време, да повишават своята подготовка и своите компе-
тентности, да са в състояние да изготвят плановете на структурната 
единица или органа за действия при криза и да подпомагат органите за 
управление и самите ръководители в хода на управлението на кризата. 
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Националният център за управление е друга структурна единица 
или орган, подпомагаш Министерския съвет в дейността му при управ-
ление на криза. Той е постоянно действащ и е част от администрацията 
на Министерския съвет, подпомага Националния кризисен щаб при 
планирането, подготовката и координирането на действията с останали-
те органи на централната и местната администрация при управлението 
на кризата. Центърът има и оперативни функции – поддържа дежурство, 
чрез което осигурява постоянна и навременна информация за състояни-
ето на средата за сигурност на национално ниво. На тази основа негови-
те експерти правят препоръки до Националния кризисен щаб за предп-
риемане на съответните действия и провеждане на операцията за управ-
ление на кризата. 

Изследването разкрива, че на следващо място в системата за уп-
равление при кризи в страната със своите структури и отговорности са 
териториалните структурни единици – областните и общинските струк-
тури единици за управление при кризи. Към всяка областна/общинска 
администрация има областен/общински съвет по сигурността (столица-
та има отделно и Столичен съвет по сигурността). 

Областният съвет по сигурността е колективен управленски ор-
ган на областния съвет по въпросите на сигурността, чиито компетен-
ции обхващат населението и околната среда в съответната администра-
тивна област на страната. Членове на областния съвет по сигурността са 
областният управител, който е негов председател, директорът на регио-
налната (столичната) дирекция на вътрешните работи, командирите на 
поделения от въоръжените сили и жандармерията и началникът на от-
дел „Гражданска защита”. 

Общинският съвет по сигурността е колективен управленски ор-
ган в общината по въпросите на сигурността, чиито компетенции обхва-
щат населението и жизнената среда. Членове на общинския съвет по си-
гурността са кметът на общината, който е негов председател, командири-
те на поделения от въоръжените сили, началникът на военния отдел в 
общината, началникът на районното полицейско управление, началникът 
на звено „Пожарна и аварийна безопасност” и специалистът по граждан-
ска защита. 

Най-общо областните и общинските съвети по сигурността из-
вършват действия в насока осигуряване на координация с подчинените 
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организации в областта на сигурността; приемане на предложения за 
осъществяване на плановете за управление при криза, подготвителната 
и изпълнителната дейност по тях; анализиране и оценяване състоянието 
на подготовката за действие при кризисни ситуации в областта и общи-
ната; изготвяне на указания към областната/общинската комисия за кри-
зисно планиране за подготовката на плана за управление на кризи; об-
съждане и утвърждаване на плана за управление на кризи и изпращане в 
централните ведомства на данни за изготвяне на националния план и на 
плановете на централните органи на държавната власт. 

Комуникационно-информационната система е важен структурен 
елемент на националната система за управление при кризи. Тя се изг-
ражда на основата на националните мрежи за далекосъобщения (стаци-
онарни и мобилни) и трябва да обвърже всички посочени структурни 
единици, всички пунктове и органи за управление на кризи в единна 
система, по която да протича информацията. 

Освен КИС системата за управление на кризи в страната ни 
включва като поделемент и автоматизирана информационна система 
(АИС), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

• да съответства на изградената държавна КИС и на тази на Бъл-
гарската армия; 

• да е съвместима с подобни системи от НАТО; 
• да осигурява непрекъснато събиране на информация; 
• да осъществява качествен автоматизиран обмен. 
За изпълнението на тези изисквания системата трябва да осигу-

рява и използването на натовски тип обща среда. 
Общата оперативна среда е съвкупност от указания, специфика-

ции, софтуерни и хардуерни продукти, с чиято помощ се изграждат сис-
темите. Тя допринася за постигане на оперативна съвместимост между 
системите посредством употребата на общ софтуер и хардуер и намаля-
ва необходимостта от използването на нови софтуерни продукти поради 
тяхната многократна употреба. 

В резултат на посоченото дотук можем да обобщим следното: 
Първо. Като структурни единици и органи за управление в наци-

онален формат съществуват необходимите елементи и системи, но има 
какво да се желае в сферата на изграждането на единни правила, проце-
си и процедури в цялата система за управление на кризи. Причина за 
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това е и липсата на закон за управление при кризи, който да регламен-
тира ясно и категорично задълженията и правомощията на всяка струк-
турна единица от националната ни система – започвайки от национал-
ното ниво и слизайки до общинското. 

Второ. Подобен закон, освен че ще регламентира отговорностите и 
правомощията, ще посочи в необходимата степен на конкретизация зада-
чите на всяка структурна единица от системата за управление на криза. 

Трето. Страната ни следва да изгражда националното законода-
телство в съответствие с европейското. Това трябва да се има предвид, 
когато става дума за такава специфична и важна за обществото ни дей-
ност, каквато е управлението на кризи в национален формат, а и при 
участието ни в различни кризи в региона ни или в близост до него. В 
това отношение могат да се използват добрите примери на останалите 
страни и на Европейския съюз като цяло. 

 
4.2. Тенденции и решения за развитие 
на национални способности за управление на кризи 

 

В структурен и функционален аспект приемането на закон за уп-
равление при кризи ще реши част от проблемите на системата ни за уп-
равление на кризи, но трябва да обърнем поглед и към възможността, а 
и необходимостта да се търсят решения за развитие на националните ни 
способности за управление на кризи в синхронизацията на планирането 
за тяхното изграждане със съюзните структури и органи за това в НАТО 
и Европейския съюз. 

Естествено целият процес, в който следва да се търсят решения за 
изграждане на необходимите ни способности, ще се провежда в съответс-
твие с протичащите процеси на трансформация и в НАТО, и в Европейс-
кия съюз. Като страна, членка и на двата съюза, следва да полагаме уси-
лия за изпълнение на поетите ангажименти, защото и по отношение на 
НАТО, и по отношение на сектора за сигурност и отбрана на ЕС се пости-
гат съответните способности на основата на взаимната кооперираност и 
синхронизирането на тяхното изграждане и поддържане от мирно време. 

Важни стъпки за развитието на националните ни способности в 
сферата на сигурността и отбраната, включително и за управление на 
кризи, са: 
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• пълно интегриране на националното отбранително планиране с 
отбранителното планиране в НАТО; 

• усъвършенстване на програмното управление на ресурси; 
• прилагане на програмен и ориентиран към резултатите бюджет.44 
Реализирането на нивото на амбиция от страна на НАТО, посо-

чено в Стратегическата му концепция, се постига чрез адресираните до 
страните членки национални цели, които заменят използваните досега 
като термин цели на въоръжените сили. А по отношение на ЕС нивото 
на амбиция се постига на основата на Европейската стратегия за сигур-
ност и Каталога на способностите. 

Като национални ангажименти за участието ни в операции и ми-
сии на НАТО и ЕС в отговор на кризи, предотвратяване на конфликти, 
борба с тероризма, операции и мисии на ООН, ОССЕ и други коалици-
онни формати, дейности за контрол на въоръженията, неразпростране-
ние на оръжия за масово унищожение, техните носители и материалите 
за тяхното производство, международно военно сътрудничество, пре-
доставяне на хуманитарна помощ, укрепване на доверието и сигурност-
та сме поели отговорност страната ни да осигури следните способности: 

• осигурявани от СВ: да участваме в продължителни операции с 
един усилен батальон (бойна група) или повече на брой малки подраз-
деления и средства от видовете въоръжени сили, като общият брой на 
личния състав, ангажиран в тях, не надвишава 1000 души, а ротацията 
на контингентите се осъществява на шест месеца; 

• осигурявани от ВМС: да участваме в рамките на ресурсния ек-
вивалент за участие на една фрегата за период от три до шест месеца в 
рамките на една година; 

• осигурявани от ВВС: да участваме с вертолети, без ротация, за 
период от шест месеца в рамките на една година и с необходимия личен 
състав; 

• да осигуряваме това участие с логистични и поддържащи еле-
менти по целесъобразност. 

В национален план следва да имаме възможност да се поддържат 
способности за управление на кризи най-общо за: 

                                                           
44 Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България, приета от Народ-
ното събрание през 2010 г. 
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• ранно предупреждение за потенциални рискове и заплахи; 
• контрол на въздушното пространство и морските пространства; 
• защита на стратегически обекти, включително на системите за 

производство, доставка и разпределяне на енергийни ресурси; 
• участие в операции за сдържане и неутрализиране на терорис-

тични, екстремистки и престъпни групи; 
• защита на застрашени стратегически обекти; 
• защита и подпомагане на населението при природни бедствия, 

аварии и екологични катастрофи; 
• неутрализиране на невзривени боеприпаси; 
• оказване на хуманитарна помощ; 
• съдействие за контрол на миграцията; 
• спасителни и евакуационни дейности; 
• помощ (при необходимост) на други държавни органи и орга-

низации. 
Както посочихме, страната ни ще изгражда своя комплект от 

способности за управление при кризи като част от единния си национа-
лен набор от способности. Процесът се осъществява целенасочено от 
въоръжените сили на страната ни, както и от допълващите усилия на 
различните (отговорни) държавни институции на страната. 

В този единен процес на изграждане на способности до 2013 г. 
страната ни изпълняваше поставените цели на въоръжените сили от Па-
кета цели от 2008 г. Те включват 47 цели, чието реализиране осигурява 
способности, позволяващи да участваме при необходимост в различни 
операции, включително и за колективната отбрана на НАТО, с 39 фор-
мирования. 

От 2013 г. изпълняваме новите национални цели. Поели сме ан-
гажимент да изпълним 55 цели, с което ще осигурим способности за 
участие в операции за отговор на криза, включително и за колективна 
отбрана, с общо 50 формирования. 

Основните проекти за изграждане на способности от въоръжени-
те ни сили в тези национални цели се отнасят до изграждане, поддържа-
не и предоставяне при необходимост на способности в следните насоки: 

• осигуряване на батальонна бойна група от състава на механи-
зирана бригада; 
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• трансформация на Силите за специални операции (ССпО), ка-
то се изградят специализирани групи за наземни, морски и въздушни 
задачи; 

• модернизиране на кораби и техните системи; 
• осигуряване на способности за интегрирана логистична под-

дръжка на вертолети и транспортни самолети; 
• способности за изграждане на КИС, с която да може да се 

поддържа национален контингент при участието му в експедиционни 
операции; 

• способности за киберзащита; 
• способности за техническа поддръжка на стратегическо разуз-

наване.45 
Като тенденции за развитие на националните ни способности те-

зи национални ангажименти са достатъчно ясни. Остава обаче пробле-
мът за изпълнението на поетите ангажименти в съвременните условия, в 
които изпитваме проявленията на една от големите финансови кризи, 
развила се в света през последните години. 

Дори беглият анализ на заявените способности за придобиване 
от страната ни позволява да се направи обобщението, че част от тях сме 
в състояние да осигурим и сега, но за друга част определено имаме 
трудности и те могат да се постигнат във времето напред. 

На настоящия етап страната ни не може да осигури и да отговори 
цялостно на посочените изисквания към нея за следните способности: 

• трансформация на ССпО, като се изградят специализирани 
групи за наземни, морски и въздушни задачи; 

• модернизиране на кораби и техните системи; 
• осигуряване способности за интегрирана логистична поддръж-

ка на вертолети и транспортни самолети; 
• способности за изграждане на КИС, с която да може да се 

поддържа национален контингент при участието му в експедиционни 
операции; 

                                                           
45 Конкретните способности, които следва да изгражда и поддържа страната ни от 
различните видове въоръжени сили, са посочени в Приложение № 1 към Рег. № 
211000-001-03/3-116/24.09.2013 г. Списък с наименованията, степените на готовност, 
кодовете и съдържанието на ЦС-2013 за Република България и отговорниците за тях-
ното изпълнение. 
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• способности за киберзащита; 
• способности за техническа поддръжка на стратегическо разуз-

наване. 
В условията на финансово-стопанска криза, на намален бюджет 

за отбрана страната ни изпитва определени трудности за осъществяване 
на процесите за модернизация и технологично обновяване на парка ни, а 
така също и за придобиване на способности, които не сме имали в по-
ранен етап. Затова стартиралата дори малко по-рано инициатива на пре-
дишния генерален секретар на НАТО Андерс Фогс Расмусен „Интели-
гентна отбрана” е едно от възможните решения за преодоляване на част 
от тези проблеми, а и за изграждането и развитието на необходимите 
способности от страните, членки на Алианса, в подобни кризисни усло-
вия. Същността на инициативата може да бъде определена най-общо по 
следния начин: НАТО да помогне на страните в изграждането на по-
голяма сигурност с по-малко ресурси, но с повече съгласуваност и ко-
ординация. 

На следващо място в изграждането и поддържането на необхо-
димите ни способности идва решението за включването ни в инициати-
вата на НАТО „Свързаност на силите”, за която са характерни следните 
особености: 

• това е политическа инициатива, подчертаваща важността на 
оперативната съвместимост на силите на страните, членки на НАТО, а в 
по-широк план и на страните партньори; 

• тя се разглежда като допълнение и продължение на инициати-
вата за интелигентна отбрана; 

• цели се постигане на свързаност между всички сили на НАТО и 
на страните членки – това е основната разлика между „Интелигентна 
отбрана”, която има за цел изграждане на общи способности, и „Свър-
заност на силите”, чиято идея е създаване на условия за използване на 
общите способности по достатъчно ефективен начин. 

Може би това е причината последната инициатива нерядко да се 
приема като задаване на новото разбиране за термина „оперативна съв-
местимост”, като вниманието в случая излиза извън чисто технически-
те възможности за съвместни действия на силите и поставя в центъра 
хората, чиято съвместна работа е условие за повишаване ефективност-
та на НАТО. 
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Свързаността на силите изисква и се постига благодарение на: 
• общи стратегически разбирания и общ език, съвместно изгражда-

не на архитектурите за командване и управление, споделяне на доктрините 
за използване на силите, прилагане на общи стандарти и процедури; 

• прилагане на по-ефективни инструменти за изграждане и под-
държане на способности на силите, включващи подобряване на връзката 
между обучението и подготовката на силите, участие в учения и използ-
ване на новите технологии; 

• използване на поуките от практиката като инструмент за раз-
витие и усъвършенстване чрез обновяване на доктрините за използване 
на силите, водещо до промени в програмите за обучение и бойна подго-
товка, адаптиране на сценариите за провеждане на ученията на НАТО. 

Република България заявява своя принос към инициативата чрез: 
• превръщане на страната ни в регионален център за многона-

ционални военни учения и тренировъчни дейности и разширено изпол-
зване на възможностите на националните полигони и съвместните съ-
оръжения; 

• изграждане и поддържане на стратегическа инфраструктура за 
потребностите на българските въоръжени сили и в интерес на съюзни и 
коалиционни операции; 

• засилено участие в учения на НАТО и ЕС, многонационални 
и двустранни учения с цел поддържане високо ниво на бойната под-
готовка; 

• разширяване на планирането и използването на многонацио-
нални форми на подготовка на въоръжените сили с приоритетно учас-
тие на Силите за отговор, Силите за специални операции на НАТО и 
бойните групи на Европейския съюз; 

• задълбочаване на двустранното сътрудничество и сътрудничес-
твото с щабовете на корпусите за бързо развръщане на НАТО; 

• активно развитие и реализиране на регионалната политика в 
областта на отбраната и сигурността в Югоизточна Европа и Черномор-
ския регион. 

Не на последно място идва и решението за изграждане и под-
държане на националните ни способности в съответствие с инициатива-
та на ЕС „Обединяване и споделяне”. Както беше посочено, развитието 
и подобряването на способностите според нея се търси най-общо в 
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следните насоки: въздушен транспорт; медицинска поддръжка; ядрена, 
химическа и биологична защита; многонационална вертолетна ескадри-
ла; военноморска логистика; безпилотни въздушни системи.  

Страната ни е поела ангажимент към ЕС да изгради и да е в със-
тояние да предостави при необходимост следните способности: 

• два средни транспортни вертолета „Кугар” (Rotary Wing Medium 
Transport) с код за способност HTM, срок на готовност 1 януари 2010 г.; 

• мостова рота за обща поддръжка (General Support Bridging 
Engineer Coy), ENG-GS-BR-Coy, срок на готовност 1 януари 2010 г.; 

• при необходимост от действие Сухопътните войски да предос-
тавят:  

� инженерна мостова рота за обща поддръжка (General Support 
Bridging Engineer Coy), ENG-GS-BR-Coy, срок на готовност 1 януари 
2010 г., построяване на три 40-метрови моста MLC 70; 

� понтонномостова инженерна рота (Amphibious Bridging Engineer 
Coy), ENG-GS-BR-Amph-Coy, срок на готовност 1 януари 2010 г., пост-
рояване на 92-метров понтонен мост MLC 70; 

• медицинско подразделение за настаняване на пострадали (Casualty 
Staging Unit), MED-CSU, срок на готовност 1 януари 2012 г.; 

• лекопехотна батальонна бойна група, 38/2 лпбр (Motorized Infantry 
Battalion Group), INF-MOT-BNG, срок на готовност 1 януари 2014 г.; 

• два бойни вертолета Ми-24 (Attack Helicopter Bn), AVN-HELO-
AH-BN, срок на готовност 2017 г.; 

• замяна на кораб клас „Паук” (Pouk Replacement), NWL, срок на 
готовност 1 януари 2013 г., фрегата № 42 „Верни”; 

• щаб на инженерен батальон за обща поддръжка, 91/55 инжп 
(HQ General Support Engr Bn), срок на готовност 1 януари 2010 г.; 

• рота за специална и санитарна обработка, 59/38 пЯХБЗ (CBRN 
Decontamination Unit), срок на готовност 1 януари 2009 г. 

По-голямата част от тях, общо шест, страната ни е заявила и е 
поела ангажимент за тяхното предоставяне и към НАТО. 

Като обобщение в тази част на монографичния труд можем да 
посочим нашите виждания за тенденциите и различните решения за по-
добряване на националните ни способности за участие в операции за 
отговор на различни кризи или за провеждане на операция за управле-
ние на криза в национален аспект. 
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Първо. Националното ни участие в посочените многонационални 
инициативи и проекти, особено в условията на финансови ограничения 
и икономически трудности, на практика е решение за повишаване въз-
можностите на страната ни за попълване на дефицита от способности и 
за подобряване подготовката на различните ни формирования. Приетият 
Пакет „Цели за способности 2013” поставя изисквания за изграждане на 
високотехнологични способности от системата ни за сигурност и отбра-
на и предлага допълнителни, по-тесни специализации при участието в 
различните операции в състава на НАТО. А както знаем, основните ви-
дове оръжейни, логистични и комуникационни системи на въоръжение 
в страната ни са с доста голяма давност и паркът ни не е обновяван тех-
нологично от много години. 

Второ. На основата на приетия Каталог на способностите от стра-
на на ЕС се установяват потребностите и проблемите при тяхното изг-
раждане. Посочват се и редица изисквания към способностите. За да из-
пълним тези изисквания, е необходимо в редица области да търсим по-
добро изграждане на способности от страната ни, основно за управление 
при криза. Инициативата „Обединяване и споделяне” дава по-добра въз-
можност, необходимото и належащо решение за развитие и на национал-
ните ни способности в редица важни области. А чрез подобряването на 
способностите ни и в национален, и в съюзен формат ще съумеем да раз-
ширим приноса ни за осигуряването на общественото благо „сигурност”. 

 
4.3. Система от показатели за оценка на ефективността 
на националните способности и за постигане 
на баланс между ресурси и резултати 

 

Сигурността в съвременното общество много трудно, почти не-
възможно би могла да бъде осигурена и гарантирана във всичките ѝ ас-
пекти от една отделно взета страна. А за страна като нашата, с нашите 
мащаби и възможности и в чисто икономически аспект това е още по-
силно и вярно. Затова си позволяваме да посочим, че за нас като страна 
е не само необходимо, но и полезно да поставим изграждането на наци-
оналните ни способности за управление и отговор на кризи, които ще 
бъдат елемент от съюзните, на основата на система от показатели за 
оценка на тяхната ефективност, която да даде необходимия баланс меж-
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ду възможни (лимитирани) ресурси и постигнати резултати. В днешно-
то време на все още тегнеща над страната ни финансово-икономическа 
криза, която налага редица ограничения като възможен бюджет за отб-
рана, подобна система от показатели би помогнала в решителна степен 
както за изграждането на способности, така и за тяхното управление и 
използване, при необходимост, а и да направи целия процес много по-
ефективен. 

Защо си позволяваме да направим подобно предложение, което 
да бъде валидно и най-важното следвано в национален аспект, когато 
става дума за изграждане на военни способности, какво ни дава и поз-
волява такава система от показатели, с което да постигнем балансирана 
ефективност при тяхното изграждане и поддържане? 

Подобна система от показатели е преди всичко оперативната 
рамка вътре в системата за национална сигурност на страната ни, която 
същевременно задава и връзките между всички заинтересовани струк-
тури, процеси и взаимозависимости. От друга страна, тази система се 
явява стратегическа рамка при планирането и управлението на система-
та за сигурност и отбрана, т.е. ако първата рамка е изпълнителната, вто-
рата рамка следва да разглеждаме в случая основно в ресурсен план. 

Предлаганата система от показатели за ефективност, на чиято 
основа да сме в състояние да постигнем търсения баланс между нацио-
налните ни ресурси и желаните резултати при изграждане на военни 
способности от страната ни, би могла да се разгледа в следните насоки 
или със следните ѝ съставни елементи: 

• Първо, това е визията (планът) за развитие на въоръжените си-
ли, съчетана с основните им мисии и задачи, определени в национални-
те стратегически документи, и със задачите и изискванията, които се 
предявяват към въоръжените ни сили в Стратегията за национална си-
гурност и Националната отбранителна стратегия. 

• Второ, това са процесите на знание, на управление на това 
знание, съчетани, разбира се, с развитието на знанието. В случая визи-
раме основно стратегическия мениджмънт на знанието в сферата на на-
ционалната сигурност. 

• Трето, в тази система са включени всички вътрешни за систе-
мата процеси на изграждане, развитие и поддържане на способности – 
единни способности за отбрана и за управление на кризи. 
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• Четвърто, неминуемо следва да посочим взаимовръзката на 
системата за сигурност и отбрана с нейните потребители – гражданите 
на страната ни, защото всички знаем, че сигурността не е материално 
благо, тя не може да се опита като дадена стока, не може да се вземе в 
ръка, но е много чувствителна и като материя, и като усещане, и като 
потребност за всяко съвременно общество, тъй като от нея идват и спо-
койствието на битово ниво, и развитието на бизнес климата, и привли-
чането и защитата на инвестиции в национално и наднационално ниво. 

• Пето, но не като важност, а дори напротив, като може би най-
важното за страната ни е финансовото измерение, финансовата рамка, 
като елемент на подобна система от показатели, на чиято основа може 
да съществува, да се развива и подобрява системата за сигурност и отб-
рана като елемент на балансираната система от показатели. На тази фи-
нансова рамка реално се основават всички възможни развития, а и под-
държането на придобити вече способности, защото, както посочихме, 
сигурността не е материално образувание, не произвежда материална 
стока, която да изтъргуваме веднага на пазара. Тя изисква обаче съот-
ветните финансови средства като бюджет, в чиито рамки може да опе-
рират и изпълняват съответните си мисии, задачи и стратегии въоръже-
ните ни сили. 

Разбира се, система, действаща на осовата на посочените показате-
ли, следва да бъде разглеждана в нейната пълнота, в единния ѝ синерги-
чен формат и начин на действие. Сам за себе си нито един от нейните 
структурни елементи не би могъл да даде желаната качествена промяна в 
ефективността при изграждането на способности в системата ни за си-
гурност. Всички тези елементи, от друга страна, остават свързани и с ви-
зията, и със стратегическите документи, които определят основните ми-
сии и задачи, стоящи като изискване пред въоръжените сили. 

С въвеждането на предлаганата система от показатели за ефек-
тивност при изграждане на способностите от въоръжените сили се под-
помага също изграждането на многоаспектна система за командване и 
управление, която ще позволи проявлението на следните положителни 
тенденции: 

• да се трансформират мисията и приетата стратегията за разви-
тие в осезаеми цели и показатели; 

•  да се повиши ефективността на процеса на вземане на решения; 
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•  да се осигури връзка на стратегията за развитие със системата 
за бюджетиране; 

• да се създаде ефективна система за мотивация на персонала; 
• да се направи оценка на ефективността на подразделенията за 

постигане на поставените цели – изграждане на необходимите способ-
ности. 

Свързаността на всичките показатели ни позволява да посочим и 
другите ползи от използването и прилагането на подобна система при 
изграждане на военните способности на страната ни с необходимата или 
поне желаната ефективност. Те се състоят основно в следното: 

• подпомагат активно както промените в структурните звена на 
системата за сигурност в зависимост от тяхната ефективност, така и 
развитието на националните стратегически документи според съответ-
ния им времеви хоризонт; 

• подпомагат по недвусмислен начин управлението/вземането на 
стратегически решения в сферата на сигурността и отбраната; 

• съдействат за постигане единство на стратегията за развитие на 
системата за сигурност и отбрана на всички нива – постулатите, зало-
жени в Стратегията за национална сигурност и Националната отбрани-
телна стратегия; 

• в не по-малка степен подпомагат планирането, разпределянето 
на ресурсите, инициативите и бюджетите на различните структурни 
звена от системата за сигурност и отбрана; 

• дават ясна, категорично вярна обратна връзка между заявителя 
на сигурност в лицето на държавата и създателя на сигурност за цялото 
общество в страната – българските въоръжени сили, и в същото време 
подпомагат развитието на стратегическо познание за сигурността; 

• прилагането на подобна система от показатели в системата за 
сигурност и отбрана на страната ни спокойно може да бъде разглеждано 
и в по-широк аспект – като програма за управление на цялата система в 
рамките на зададения ѝ хоризонт. 

През последните години тази система се наложи като ефективна 
методология за оценка на постиженията на дадена организация, страте-
гическото управление в нея и подобряването на комуникацията в самата 
организация. Изграждането и използването ѝ подпомага реализирането 
на приетата стратегия в разбираеми оперативни понятия, вземането на 
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управленски решения, постигането на желаните резултати, както и мо-
тивирането на персонала. 

Предлаганата система от показатели за ефективно изграждане 
на способности от въоръжените сили на страната ни, която да позволи 
по-добър баланс между наличните ресурси и желаните резултати, ще 
има много по-голяма стойност и ще бъде много по-обвързана с прак-
тиката чрез прилагането ѝ съвместно с подсистемата ѝ от ключови 
показатели. Ключовите показатели реално са нейна функционална 
подсистема, тъй като чрез тях се разкриват както количествените из-
мерения на дейностите за изграждане и поддържане на желаните спо-
собности, така и качественото им измерение – сертифицирането на 
определените формирования и качеството на изпълнение на определе-
ните задачи на различните структурни единици от състава на въоръ-
жените сили. 

Такава ефективна подсистема от ключови показатели би могла да 
се състои от следните показатели в различните области (елементи) на 
предлаганата основна система от показатели: 

• отнесени към елемента „визия (план) за развитие на въоръже-
ните сили”: 

� активно участие в социално-икономическото развитие на стра-
ната ни чрез осигуряване на едно от най-ценните блага за обществото 
ни – сигурността; 

� да служи на обществото чрез изпълнението на определените 
мисии на въоръжените сили – отбрана; подкрепа на международния мир 
и сигурност; принос към националната сигурност в мирно време; 

� да бъде основание за национална гордост за гражданите на 
страната ни; 

• отнесени към елемента „натрупване, управление и развитие на 
знанието в системата за сигурност и отбрана”: 

� достигане като минимум на средно европейско ниво на образо-
ванието в сферата на сигурността и отбраната;  

� създаване на условия и възможност за обучение през целия 
живот; 

� развитие на динамична научна среда;  
� използване и развиване на нови технологии; 
� въвеждане на система за управление на изпълнението; 
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• отнесени към елемента „вътрешни процеси”: 
� въвеждане и обновяване на система за управление на качество-

то на образованието и на извършената работа; 
� въвеждане на система за икономическа ефективност и управ-

ление на качеството на организационната дейност; 
� сертифициране на определените национални формирования, 

заявени към НАТО и Европейския съюз; 
� провеждане на последователни действия, насочени към изпъл-

нение на мисиите и стратегията (плана) за развитие на въоръжените сили; 
• отнесени към елемента „връзка с гражданите на страната”: 
� как въоръжените сили се приемат от гражданите и отговарят ли 

на техните потребности и изисквания; 
� повишаване престижа на въоръжените сили и на системата за 

сигурност и отбрана като цяло; 
� набиране на широк кръг млади хора, които да постъпят на ра-

бота в системата; 
• отнесени към елемента „финансова рамка (бюджет)”: 
� ефективно използване на финансовите ресурси за постигане на 

поставените цели – изграждане на способности; 
� повишаване на оперативната ефективност на процесите за от-

чет и одит; 
� отговорност пред националните власти за разходването на 

средствата и периодичен отчет. 
В опит да обобщим всичко, посочено за предлаганата система от 

показатели за ефективно изграждане на способности от въоръжените 
сили на страната ни, на чиято основа да се постигне най-добрият баланс 
между ресурси и резултати, можем да посочим нейните предимства в 
следните насоки: 

Първо. Тази система като съвременна методология, приложена в 
системата за сигурност и отбрана и конкретно във въоръжените сили на 
страната ни при изграждане на техните способности, отразява равнове-
сието между краткосрочните и дългосрочните цели при изграждане на 
способностите им, между финансовите и нефинансовите показатели – 
бюджет, ресурси, човешки потенциал, както и между външните и вът-
решните фактори за ефективност – постигнати стандарти, сертифицира-
не и изпълнение на определените мисии и задачи. 
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Второ. За постигане и по-конкретно за представяне на количест-
вения израз на посочените основни елементи на предлаганата система – 
визия (план) за развитие на въоръжените сили; процеси на натрупване, 
управление и развитие на знанието в системата за сигурност и отбрана; 
вътрешни за системата процеси за изграждане, развитие и поддържане 
на способности; взаимовръзка на системата за сигурност и отбрана с 
нейните потребители – гражданите на страната ни; финансова рамка 
(бюджет), на чиято основа съществува, развива се и се подобрява сис-
темата за сигурност и отбрана, е необходимо да определим съдържа-
нието на функционалната ѝ подсистема от ключови показатели. Тези 
показатели освен чисто количественото изразяване на постигнатото 
при изграждането на способности ще ни позволят и измерване на тех-
ните качествени характеристики. Те като цяло формират основата за 
вземане на решения в системата за сигурност и отбрана. Основават се 
на оценката на ефективността от цялостната дейност за придобиване и 
поддържане на способности и в крайна сметка ни водят към постигане 
на стратегическите ни национални цели за изграждане на необходими-
те ни способности. 

Трето. Предлаганите ключови показатели за количествено и ка-
чествено измерване на основните елементи на предлаганата система за 
изграждане и поддържане на способности от въоръжените сили ще ни 
позволят да подобрим ефективността в системата за сигурност и отбра-
на, ще ни осигурят в много голяма степен търсения баланс между из-
ползването на лимитираните ни ресурси и постигнатите резултати при 
изграждане на желаните способности. 
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Динамиката в развитието на обществените отношения още от 

края на XX век, продължаваща с не по-малка сила и в началото на XXI 
век, предизвика съществени изменения както в разбиранията, така и в 
приемането на концепции за сигурност, стратегии и доктрини в тази 
чувствителна и важна сфера от различните организации, съюзи, а и от 
отделните страни. Безпрецедентната по своята същност трансформация 
на отношенията в света доведе и до голяма промяна и трансформации 
във вижданията за мисията и задачите, а и в организационната култура 
на два от най-големите съюзи в света – НАТО и Европейския съюз. 

Промяната в средата за сигурност, обусловена не само от нови-
те рискове и заплахи, които могат да се генерират от нея, а също и от 
навлизането на човечеството в информационната епоха, от развитието 
на науката и техниката, доведе до редица фундаментални промени в 
теорията и практиката на управлението в системите за сигурност и 
отбрана, както и в част от неговото портфолио – изграждането на спо-
собности за отбрана, за управление и отговор на кризи, които могат да 
се развият. 

Стратегическият мениджмънт в сферата на сигурността и отбра-
ната заедно с последната голяма финансово-икономическа криза поста-
виха пред обществото на евро-атлантическите страни като императив 
търсенето на все по-оптимални решения за най-пълноценното изграж-
дане на системите за сигурност, включително и възможно най-пълното 
и взаимно коопериране в колективните системи, които са изградени и 
продължават да се развиват и от НАТО, и от Европейския съюз. 

Независимо от промените в съвременната среда за сигурност, от 
трансформационните процеси, проведени от НАТО и ЕС в сферата на 
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сигурността и отбраната, можем недвусмислено да потвърдим, че раз-
ходите на правителствата от страните, членки на двата съюза, не са сред 
приоритетните и най-желаните за инвестиции сфери. Не само във фина-
носво-икономическата криза може да бъде търсена причината за всичко 
това. Не на последно място е и потребността на голяма част от прави-
телствата в нашите страни да насочват финансов ресурс все повече в 
здравните и пенсионните системи, а и в социалната сфера. Но това е 
също естествено обусловена потребност след демографските промени в 
западните страни като цяло – застаряване на населението и все по-малко 
работещи млади хора в тях. 

От друга страна, е все по-верен и изпълнен с публична истина 
фактът, че инвестициите в сигурността и отбраната, подкрепени със 
стратегическия мениджмънт в тази сфера, осигуряват по-пестеливо из-
разходване на бюджетите и гарантиране в необходимата степен на едно 
от основните блага на обществата ни – сигурността. Защото именно 
чрез финансовите ангажименти на страните ни за изграждането на отб-
ранителен потенциал, подкрепени с готовността и политическа им воля, 
те могат да формират съответните способности, които да гарантират, да 
защитят общата сигурност. 

В тази насока е и приетата от страната ни „Визия: България в 
НАТО и в Европейската отбрана 2020”. Това е един вид националната 
ни рамка, в която ще се интегрират националните и съюзническите уси-
лия за засилено сътрудничество между страните от НАТО и техните 
отбранителни индустрии. В подкрепа на това разбиране са и думите на 
президента Плевнелиев: „България е убедена, че създаването на силна 
европейска отбрана е в интерес на целия Алианс”. 

С все по-тясното коопериране в сферата на сигурността и отбра-
ната, с изграждането на съвместни и споделени способности, които, 
както посочихме в изследването, ще са единни (както за отбрана, така и 
за управление и отговор на кризи, и за коопериране в другите насоки в 
сигурността – киберзащита, противоракетна отбрана, неразпростране-
ние на ОМУ и други), и с реализирането на националните интереси в 
условията на действието на тази реална политика за сигурност в НАТО 
и ЕС настъпват и все по-големи промени в основната мисия на въоръ-
жените ни сили – защита на националната територия. Националните ни 
въоръжени сили все по-често ще се използват в мисии за гарантиране на 
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сигурност извън границите на страната ни, защото, както също посо-
чихме в монографичния труд, новите заплахи за сигурността нямат кон-
кретна географска обвързаност и традиционните средства за борба с тях 
стават все по-неефективни, при което държавата постепенно губи пъл-
ния си монопол в сферата на сигурността.  

Основната слабост на модерните общества въпреки дългото и 
общо историческо минало на народите е свързана с недостатъчното 
единство, породено от различните им национални интереси, различията 
в разбирането на глобалните предизвикателства и тенденции, както и от 
разделящите ги исторически реалности. 

Понятието „сигурност” при неговия твърде широк обхват и зна-
чения е сложно и комплексно понятие. Това позволява множество ин-
терпретации, при което едно по-широко разбиране за сигурността я де-
финира като състояние на обществото и личността, при което не същес-
твува опасност от политическа и икономическа принуда, гарантирани са 
основните интереси и свободите на гражданите и отсъстват неравнове-
сия и кризисни състояния на обществената система. 

Основните заплахи и рискове за сигурността в съвременния свят 
имат сложен, комплексен характер и това превръща сигурността във все 
по-интегрално понятие като състояние на света, региона, страната, об-
ществото, отделните общности и отделните граждани, позволяваща им 
пълно реализиране на свободата и способностите им в условията на 
правовата държава. 

Възможният път за успешното преодоляване и справяне с дина-
миката на съществуващите рискове и заплахи е не чрез изолация, а чрез 
сътрудничество и интеграция на общите усилия на демократичната об-
щност за противодействие на рисковете и заплахите, за превенция и 
своевременно реагиране при възникване на кризи и в следконфликтното 
възстановяване.  

В съвременния динамичен свят сигурността не е само ценност на 
обществото ни, а и негово състояние, за което трябва непрекъснато да 
бъдат създавани условия за гарантирането му като обществено благо.  

Чрез държавно организираната, контролирана и регулирана об-
ществена дейност на институциите в сферата на сигурността и отбрана-
та те са отговорни пред обществото за дейността си за неговата защита 
и производството на публичното благо „сигурност”. 
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Основната характеристика на съвременната среда за сигурност – 
изключително трудната предсказуемост и предвидимост, налага тран-
сформация както на командната структура и на структурата на войски-
те в НАТО, така и на структурите (граждански и военни) на ЕС и на 
националните ни въоръжени сили като най-адекватен отговор на необ-
ходимостта от непрекъсната адаптация и усъвършенстване на способ-
ностите, с които те разполагат. 

Като специалисти в сферата на сигурността и отбраната ние 
трябва на основата на проблемите, на кризисните ситуации, които се 
появяват в общественото ни развитие, да намерим необходимите реше-
ния, а не да търсим проблеми, които да отговорят на нашите изисква-
ния, на нашите временни способности в тази сфера, защото само чрез 
търсенето на обосновани решения е възможно да изградим способнос-
тите, с които да сме в състояние да дадем най-адекватния отговор на 
всяка криза или конфликт. 

Това е част и от мисията на научно обоснованите концепции и 
доктрини, които като системи от обективни знания за възприемания 
свят и за законите в сферата на сигурността и отбраната да дадат насо-
ка, да проправят разумния, необходимия ни път на подготовката и 
практиката в изграждането и използването на изградените способнос-
ти, когато се наложи. 

Правилните концепции и доктрини създават най-добрите пред-
поставки за вземане на обосновани решения и предприемане на дейст-
вия. Те създават и друга важна предпоставка – изграждането и подго-
товката на съответните сили в сферата на сигурността и отбраната в 
съюзен и национален мащаб, които да бъдат основа със своите способ-
ности на процеса на планиране за даване на търсения отговор и за уп-
равление на всяка криза в международен аспект. 

Категорично е разбирането, че когато изграждаме способности в 
съюзен формат, за да могат те да имат необходимата оперативна съв-
местимост, да могат да се кооперират във възможно най-пълен и цялос-
тен формат на действия и дейности, това изграждане трябва да се осно-
вава на единни концепции и доктрини, да има единно разбиране за въз-
можните задачи, които биха могли да изпълняват в операцията. 

По идентичен начин стоят нещата и в Европейския съюз. Не само 
поради това, че основната част от страните, членки на Съюза, са и стра-
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ни, членки в НАТО, Европа е разбрала отдавна, че сигурността на от-
делните страни в голяма степен зависи от тяхната интегрираност и съ-
юзническите им ангажименти. Параметрите на сигурността на всяка 
страна, член както на НАТО, така и на Европейския съюз, зависят и от 
способността на останалите страни да се интегрират и допринасят за 
общата цел. 

Разбиранията по въпросите на сигурността, намерили израз и в 
доктриналните виждания на Европейския съюз, отбелязват непрекъсна-
то развитие. От началото на интеграционното си развитие до наши дни 
еволюцията и нововъведенията, които Съюзът прави в своята обща 
външна политика и политика за сигурност, са основният му инструмен-
тариум за осигуряване на все по-осезаема и обхватна сигурност за свои-
те членове, както и за засилване на ролята си на международната сцена 
по въпросите на сигурността и отбраната. 

В основата на изграждането на съюзните способности за сигур-
ност и отбрана в тясно сътрудничество с НАТО ЕС поставя подход, 
който да може да гарантира, че чрез тези си способности ще е в състоя-
ние да се ангажира превантивно с всяка криза или конфликтна ситуация 
навсякъде по света. 

В основните договори за съществуването и функционирането си 
Европейският съюз, отделяйки своята обща външна политика и полити-
ка за сигурност в специален раздел, показва, че тази политика не само е 
с особена чувствителност за обществата, но и с особена важност за все 
по-доброто осигуряване и защитаване при необходимост на постижени-
ята и ценностите му – а Европейският съюз като един от най-
либералните и проспериращи съюзи в света наистина има какво и защо 
да защитава и отстоява. 

Чрез интеграцията си в сферата на силовата политика, в изграж-
дането и споделянето на единни способности за нея Съюзът е един от 
най-категоричните примери за това как държавите могат успешно да 
преодоляват и синхронизират своите действия в сензитивната област 
сигурност и отбрана. В днешния си вид европейската интеграция се 
явява едновременно стимулатор на глобализация и защитен фактор 
срещу нейни неприемливи аспекти.  

Със самото си разбиране и двата съюза – НАТО и ЕС, на които е 
член и нашата страна, че ако искат да следват модерните закони на об-
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щественото развитие и управление в системата за сигурност и отбрана, 
в изграждането на способности за нея, те трябва да прилагат все по-
иновативни и в същото време по-обхватни подходи, чрез които да са в 
състояние да използват пълния си капацитет, пълните си способности 
като общества да гарантират сигурността си, определят необходимостта 
от приемане на теорията за всеобхватния подход като възможна и из-
пълнима от тях в тази жизненоважна сфера. 

Прилагането и развитието на знанието в този подход ги прави не 
само постоянно учещи се организации (съюзи), но и поставя сектора за 
сигурност и отбрана в тях в ново, конкурентно предимство в съвремен-
ния свят на непредсказуемост и неяснота. 

Всеобхватният подход е стратегическа перспектива за развитие 
на всички източници на сила и мощ, които изгражда и поддържа едно 
общество – включително и национално, и съюзно. На негова основа на-
пълно осмислено и изпълнени с воля за подобряване на системата за 
колективна отбрана в НАТО, на начина на изграждане на способности 
за нея може да се приеме и основната част от решенията за промяна в 
системата за подготовка и планиране на дадена операция/кампания от 
НАТО, а и за трансформацията, извършена в структури от институци-
оналната му рамка. 

С разбирането, че заплахите и рисковете, които могат да бъдат 
генерирани от съвременната среда за сигурност, не са изцяло военни, 
справянето с тях също не може, не трябва, а и трудно би могло да се 
говори, че ще е възможно да бъде с чисто военни средства, затова тряб-
ва да се търси възможно най-добрата синергия в действията на граждан-
ските и военните структури и звена на НАТО. И точно тук се крие една 
от най-силните му страни – уникалната приложимост на модела му за 
споделена колективна сигурност. 

Няма единствено правилен модел нито метод за измерване на ус-
пеха в изграждането на способности в системата за сигурност и отбрана, 
но подходът, ориентиран към търсене на най-голяма синергия в дейст-
вията, в кооперирането им, от всички източници на сила и мощ, с които 
разполагат обществата ни, е не само един от най-коректните, но и от 
най-обхватните и ефективни като цена и усилия в същото време. 

В национален аспект също едва ли е възможно да бъде посочен 
единственият и най-правилният метод при изграждането на способности 
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от въоръжените сили, чрез които да се участва по най-добрия възможен 
начин в колективна система за сигурност. Но успешното ни бъдеще и 
като страна, и като съюзи, в които споделяме единни ценности, полити-
ки и сигурност на обществата ни, се изгражда чрез борба и нови комби-
нации и взаимодействия както между елементите на миналото и насто-
ящето ни, така и при създаването на нови структури, на нови подходи. 
Колкото и неизвестност и непредсказуемост да има в бъдещето ни, ние 
сме тези, които в голяма степен ще определят, че това, което всички ние 
съвместно научаваме в защита на своите общества и своите ценности, 
на чиято основа ще се развиваме напред, е надеждна гаранция за бъде-
щите здрави устои на сигурността ни, без която не може да разглеждаме 
своя напредък изобщо. 

Прилагането на система от показатели за развитие на способнос-
тите ни, която би ни позволила да намерим възможно най-добрия баланс 
между ресурси и постигнати резултати, е инвестиция и в знания, и в обу-
чение за нови знания, чрез което ще сме в състояние да реализираме най-
ефективно и ефикасно националните ресурси и финансово-икономически 
възможности, ще ни позволи да изградим нашето бъдеще като знаещи и 
можещи съвременни управленски кадри не само в армейския свят – при 
изграждането на способности в сигурността и отбраната, но и в общест-
вено-политическия и научния живот на страната ни. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 

ВК  Военен комитет 
ВС  Военен секретариат 
ВОРВ военни операции, различни от война 
ГКМ гласуване с квалифицирано мнозинство 
ДЕС Договор за Европейския съюз 
ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз 
ЕИО Европейска икономическа общност 
ЕИБ Европейска инвестиционна банка 
ЕК Европейска комисия 
ЕОАЕ Европейска общност за атомна енергия 
ЕОВС Европейска общност за въглища и стомана 
ЕОО Европейска общност за отбрана 
ЕПО Европейска политическа общност 
ЕСВД Европейска служба за външни дейности 
ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 
ЕПС европейско политическо сътрудничество 
ЕЕА Единен европейски акт 
ЗСО зона за съвместни операции 
ИТ информационни технологии 
КПС Комитет по политика и сигурност 
МПК междуправителствена конференция 
ОВППС обща външна политика и политика за сигурност 
ОЕПСО обща европейска политика за сигурност и отбрана 
ОПСО обща политика за сигурност и отбрана 
ОРВ операции, различни от война 
ОМУ оръжия за масово унищожение 
ПСС постоянно структурирано сътрудничество 
СПЕС специален представител на ЕС 
СКЗ съвместно консултативно заседание 
СПК съвместен парламентарен комитет 
СКО Съюзно командване по операциите 
СКТ Съюзно командване по трансформацията 
ТО театър на операциите 
ХО хуманитарна операция 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
 

ACT Allied Command Transformation 
CSAR Combat Search and Resque 
CJSOR Combined Joint Statement of Requirements 
C-IED Counter Improvised Explosive Device 
CRO Crisis Response Operations 
DPKO Department of Peacekeeping Operations 
DIPCLEAR Diplomatic Clearence 
EUMC EU Military Committee 
EUMS EU Military Staff 
EADRCC Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre 
HRF(L) HQ High Readiness Forces (Land) Headquarters 
SOR Manpower Statement of Requirements, manpower 
MIOs Meritime Interdiction Operacions 
MNCSBDE Multinational Command Support Brigade 
NFZs No-Fly Zones 
OCHA Office for Coordination of Humanitarian Affairs 
PKO Peace Keeping Operations 
PO Peace Operations 
PSC Policy and Security Committee 
TCSOR Theater Combined Statement of Requirements 
UNOCHA UN Office for the Coordinartion of Humanitarian Affairs 
UNHCR United Nation High Commissioner for Refugees 
UN-DHA United Nations Department of Humanitarian Affairs 
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Организационна структура на НАТО –  
политико-военно ниво, 2004 г. 
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Организационна структура на НАТО –  
Съюзно командване по операциите, 2004 г. 
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Организационна структура на НАТО –  
Съюзно командване по трансформацията, 2004 г. 
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Организационна структура на НАТО –  
Съюзно командване по операциите, 2006 г. 
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Приложение 6 
 
 
 
 

Организационна структура на НАТО – 
Съюзно командване по операциите, 2012 г. 
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Организационна структура на НАТО – 
Съюзно командване по операциите, 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Многонационален 
въздушен  
оперативен  

център (CAOC)  
Уедем,  
Германия 

 

 

Mногонационален 
въздушен  
оперативен  
център  
(CAOC) 

Торехон, Испания 
 

 

Развръщащ се  
въздушен команден 
и контролен център 

(DACCC)  
Поджио Ренатико, 

Италия 
 

 

Върховна щабквартира на съюзните сили в Европа  
Монс, Белгия 

 

 

Свързочен 
батальон 
Бидгожш,  
Полша 

 

 

Свързочен 
батальон 
Весел, 
Германия 

 

Свързочен 
батальон  
аб Грациано, 
Неапол, 
Италия 

 

Сухопътно 
командване 
Измир, Турция 

 

 

Щаб на 
въздушно 
командване 
Рамщайн, 
Германия 

 

 

Щаб на  
морско  

командване 
Нортууд, 

Великобритания 
 

 

Съвместно 
командване на 
силите (JFC HQ) 
Неапол, Италия 

 

 

Съвместно 
командване на 
силите (JFC HQ) 

Брюнсум, 
Холандия 

 

 

КИС група 
Неапол, 
Италия 

 



 
 
 

228 /  Стоян Стойчев 

 

 

 

Приложение 8 
 

 
 
 

Организационна структура на НАТО – 
Съюзно командване по трансформацията, 2013 г. 
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