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1. Монография - Иванов, Елислав. Разкриване и превенция на 
хибридните заплахи, Издател ДиоМира, ISBN 978-954-2977-58-2, 2019,  
с.126. 

В монографията се представя мултидисциплинарен подход в 

разглеждането на проблематика, която е обвързана  с геополитиката и 

познанието за глобална среда за сигурност. Предлага се нова интерпретация 

на военни събития и конфликтни райони, които са обвързани със съответната 

геополитическа проекция, като следствие на резултатите от даден военен 

конфликт. Още в самото начало на монографията се дават някои насочващи 

работни дефиниции и определения и се възприемат основни понятия 

доказващи какво представлява хибридната война и значението на хибридните 

елементи в средата за сигурност. 

 Отбелязва се, че хибридната война е нов съвременен израз, който по-

широко навлезе в употреба през 2005 г., от двама американски офицери 

Джеймс Матис и Франк Хофман в контекста на войната в Ирак. Конфликтът 

в Ливан между Израел и Хисбула през 2006 г. изглежда беше в полза на 

американските стратези, защото потвърдиха техните теории и виждания за 

водене на съвременната война. 

Войната в Сирия, включваща ИДИЛ, Украинската криза и 

анексирането на Крим от Русия, също е описана от много автори на 

"хибридна война". Но какво точно означава това име? Дали тази нова 

концепция е "перспективна и адекватна"? В монографията се изтъква, че 

силните страни на концепцията се изразяват в нейното предимство: „... тя 

показва, че границата между двете традиционни категории „редовна” и 

„нередовна” война е много тънка и че двете не трябва систематично да се 

противопоставят.” 

Първият термин се отнася до класическите конфликти, 

характеризиращи се с две армии, всяка, от които представлява две държави, 

които се противопоставят по време на обсади и битки. Вторият се отнася до 
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„малката война”, партизанската война, засади, тероризъм и военни действия 

от страна на недържавни участници. В самото начало на монографията се 

акцентира върху факта, че сегашните сили обикновено не предпочитат два 

вида война, а по-лесно импровизират и смесват двете. Тази обосновка се 

аргументира и с практически примери свеждащи се различни враждуващи 

групировки, като например Хисбула използва войскови групировки, за да 

атакува израелските войски с противотанкови ракети, докато основните сили, 

снабдени с бронежилетки, провеждат атаки с по-голям интензитет. ИДИЛ 

обаче понякога комбинира танкове, военни камиони и импровизирани 

бронирани превозни средства за извършване на механизирани нападения. 

Мнозина критикуват хибридната война, като казват, че много малко 

конфликти са строго регулярни. В миналото обаче между 1945 и 1990 г. 

обикновено имаше едно доминиращо редовно или нередовно „господство“. 

По този начин алжирската война е по същество един „нередовен конфликт” 

дори ако французите могат да използват „неправомерни подходи”, като тези 

на известните „командоси за прочистване”. Или пък войната започна като 

„нередовна” и постепенно, постепенно прераства в „прогресивна”. Това 

разделяне днес е по-малко очевидно. 

Недостатъкът на хибридната война е, че това е нов израз, който 

описва реалност, която не е задължително да я има. Така също войната в 

Индокитай или Виетнамската война, които бяха отлични примери за 

хибридни конфликти. 

Друг основен недостатък: тя се превръща в понятие „всичко за себе 

си” и следователно има различни значения. Така след кризата в Украйна се 

предполага, че хибридната война се характеризира с използването на 

политически, военни, икономически и кибернетични средства. 

И накрая, основният принос на хибридната война може би е да ни 

накара да осъзнаем, че всяка партизанска война е потенциално техно 

бунтовническа, способна да се сдобие с властта много по-бързо, отколкото 
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преди, благодарение на социалните мрежи и двойните технологии 

(гражданска система, която лесно може да се трансформира във военната 

технология). 

В монографическото изследване проявленията на хибридната война в 

съвременната среда за сигурност са разгледани на три нива – стратегическо, 

оперативно и тактическо нива. 

Акцент се поставя на същността и значението на стратегическите 

проявления на хибридната война не само като организация и провеждане с 

конкретни примери в историята на военното изкуство, но и възможностите 

на нейните прояви в геополитически план и при реализирането на 

определени геостратегически цели. 

Основната идея на монографията произлиза от обстоятелството, че 

отделните регионални конфликти са източник на знания, извлечени от хода 

на преминалите събития и пречупени през погледа на съвременния мироглед 

в рамките на темпорално-пространствената представа на субектите в 

системата на международните отношения в съвременната среда за сигурност.  

Изучаването и анализирането на тези събития  обогатяват знанията не 

само на изследователите, творците и военните стратези за по-лесно и 

правилно вземане на решения чрез анализ на исторически факти, събития и 

фактори, повлияващи в една или друга степен изхода от постоянно 

променящите се и сложни процеси, на и дава знание на експертите да 

разкриват и да предлагат на вземащите решения адекватни предложения. 

Посредством анализ на хибридните факти от преминали хибридни 

събития и тяхната политикогеографска значимост се разкриват разликите и 

приликите между тях, отделят се важните от маловажните елементи и по този 

начин се изгражда адекватна стратегия за противодействие. 

В монографията се акцентира върху стратегическото мислене като 

важен и необходим компонент от стратегическото ръководене на 
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разузнавателните органи за ранно разкриване и превенция срещу хибридните 

заплахи. 

Поради тази причина стратегическото мислене изразено чрез 

разузнаването представя нови идеи и оформя нови възгледи за бъдещото 

развитие. То е насочено към извличане на ползи от измененията в 

обкръжаващата среда чрез преориентиране на разузнавателните сили и 

средства. Ето защо придобиването на необходимите способности за ранно 

разкриване и своевременно информиране за хибридни намерения или 

проявления са тясно обвързани със съвременното стратегическо мислене и 

представляват своеобразна основа за изграждането на жизненоважните 

стратегии, насочени към превенция и защита от рисковете и заплахите за 

международната сигурност, генерирани от динамичните промени на средата 

на сигурност.  

Общо използваните текстови комбинирани понятия с термина 

хибридност са над 45 броя, което показва широк понятиен диапазон.  

Монографията се състои от увод, три глави, обобщения и заключение. 

Предшествана е три рецензии на проф. д-р Йордан Баев, доц. д-р Максим 

Карев и доц. д-р Петко Димов. 

В първа глава се проследяват причините и същностните страни на 

основни насочващи работни дефиниции като е въведено ясно концептуално 

разграничение между значенията на термина „хибридност”. 

Натрупаните знания по време на изследването реализирано в 

направления като: актуалност, значимост, мисии, обекти и предмет 

осветляват голяма част от аспектите на съвременната хибридна среда за 

сигурност. По този начин се постигат основните цели за анализ и 

установяване на актуалното състояние на средата и перцепцията за 

сигурност, а така също и на основните субекти и съпътстващата 

терминология. На тази основа научното изследване е насочено към 

разкриване от разузнавателните органи на предпоставките за възникване и 
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развитие на хибридни проявления чрез математически модел използван в 

Софтуерен инструмент. 

Осъществена е ретроспекцията на хибридните елементи в средата на 

хибридни проявления като се анализират основните закономерности, 

предполагащи прилагането на тези заплахи. Прави се извода, че 

променливата среда за сигурност запазва своя дългосрочен характер и 

поставя нови предизвикателства пред сектора за сигурност и пред 

разузнаването, поради непрекъснатата еволюция на различни 

геостратегически нива. Съществено място е отделено на ролята и мястото на 

НАТО и ЕС в този процес и най-вече каква е институционалната им 

готовност за справяне и противодействие на тези съвременни заплахи. Като 

важен елемент и фактор за влияние и промяна на съвременната среда за 

сигурност са разгледани и процесите свързани с Брекзит и влиянието върху 

устойчивостта на колективната система за сигурност. 

Втора глава съдържа на базата на фактологичната обособеност въз 

основа на дефрагментиране на уязвимите места и класификация на обектите 

от критичната инфраструктура, за доказуемост на необходимостта от 

превенция срещу хибридните заплахи при тяхната съпоставителна същност. 

Изведени са следните изводи по отношение функционалността на системата: 

• Една от основните задачи на разузнаването е своевременното 

разкриване на критичните и уязвимите места, които биха могли да се 

използват за дестабилизиране на обстановката. 

• Динамичният и трудно прогностичен характер на заплахите служи 

като катализатор за адаптирането на разузнавателните служби към постоянно 

променящата се хибридна среда за сигурност. 

• Използването на хибридни стратегии, основаващи се на комплексни, 

адаптивни и интегрирани комбинации от конвенционални и 

неконвенционални средства в целия спектър от инструментариум на 
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националната мощ, изисква бърза и своевременна реакция за защита и 

противодействие. 

• С цел създаване на условия за ранна идентификация на хибридните 

заплахи от разузнавателните органи е необходимо създаване на система за 

ранно предупреждение с използването на подходящи индикатори, засилен 

обмен на информация и оценка на риска от хибридна заплаха в рамките на 

НАТО и ЕС. 

• Разкриването на замисъла за извършване на една хибридна агресия е 

сложен процес и изисква подробно познаване на инструментариума и 

потенциалните източници на заплахите, налагащо непрекъснато събиране на 

информация и данни касаещи тези заплахи. 

• Загубата на функционалност на системата за защита и намаляване на 

ефективността й води до сериозни щети и застрашаване на националната 

сигурност. 

В трета глава е разгледана същността на хибридния риск и предложена 

методология за разкриване, анализиране и превенция срещу хибридни 

заплахи. 

Подчертава се, че хибридният риск е функция на вероятността даден 

източник на хибридна заплаха да се опита да се възползва от определена 

потенциална уязвимост и да осъществи хибридна агресия. 

Представена е актуалната значимост на идентифицирането на риска от 

хибридни заплахи. Рзултатите от този процес позволяват да се определят 

необходимите способи и мерки за противодействие. Методологията за 

организиране и планиране на мониторингови действия за разкриване, 

разпознаване, анализиране и докладване на замисли за хибридна агресия 

включва съвкупност от принципи, подходи и методи за разпознаване на 

хибридните заплахи от разузнавателните органи. 

Същуествен момент в третата глава е оценяването на значимостта на 

хибридните проявления и тяхното категоризиране, като същото е извършено 
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от експерти работили в областта на разузнаването и запознати със същността 

на хибридните заплахи, а така също с опит в анализа и определяне 

значимостта и достоверността на добиваната информация. 

Съществено място се отделя на Експертизата на участниците в 

изследването, която е много специализирана и строго профилирана в 

жизнения разузнавателен цикъл и по тази причина резултатите може да се 

приемат като представителни, отличаващи се с висока степен на 

достоверност. При оценяването е използвана цифрова скала зависима от броя 

на характеристиките, съдържащи в отделните класификации на хибридните 

заплахи. Използван е софтуерен продукт, представляващ приложение за 

създаване на модели и поддържане на данни за оценка на даден 

елемент/заплаха или общи хибридни заплахи в средата за сигурност. Един 

модел служи за оценка качествата на хибридните елементи. В използваната 

методика всеки модел се състои от йерархия от характеристики, които се 

свързват с качествата на оценявания обект. Предложеното декомпозиране на 

хибридната среда за сигурност със съответните цели и мероприятия 

осигуряващи хибридните замисли се свежда основно до получаване на 

адекватна методология позволяваща предоставянето на достоверна 

предварителна информация за готвена хибридна агресия. 

Съществено място в края на монографията се отделя на различни 

методи („модела Монте Карло”, „метод за ранжиране”, „Система Matlab”, 

„Метода на Лаплас”, „Метода на Хървич”, „Метода максимално-максимален” 

и „минимално-минимален”, „универсален метод” и други, като общата 

структура на действието се свежда до Метода за общата вероятност), 

които са приложими при оценка на риска от хибридни проявления, които 

имат определена практическа насоченост. Отделено е място и на Методът 

„Дърво на събитията” (ETA- Event Tree Analysis), който се използва за анализ 

на вероятните причини за възникването на дадено първоначално събитие и 

намирането на решение за излизане от създадената обстановка. 
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2. Монография - Димов П., Иванов Е., Монография, Фалшивите 
новини – Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията в 
съвременната хибридна среда за сигурност, ВА „Г.С. Раковски“ издател, 
2020, ISBN 978-619-7478-39-6, с. 204. 

Разделителен протокол № СИ-29-3532 от 08.06.2020 г. 
(Монографията, не е представена като основен хабилитационен труд). 

 

 Монографията е предназначена за медийни експерти, журналисти, 
блогъри, военнослужещи, работещи в сферата на стратегическите 
комуникации, информационните операции и връзки с обществеността. Също 
така представлява интерес на широк кръг от читатели, интересуващи се от 
феномена на „фалшивите новини” и дезинформацията в съвременното 
информационно пространство и тяхното проявление, като елемент от 
хибридните заплахи в съвременната среда за сигурност. 

Структурата на монографията съответства на изискванията и като 

изследователския фундамент е изцяло подчинен на принципите в развитието 

на европейските методологии и необходимости за борба с този феномен. 

Монографията се състои от: Предговор на д-р Габриела Наплатанова, 

телевизионен журналист и Любомир Йорданов, журналист, експерт в 

областта на националната сигурност, Увод, Три глави, Обобщения, 

Заключение и три рецензии от проф. д.н. Митко Стойков, проф. д.н. Руси 

Маринов и доц. д-р Мила Серафимова. 

Монографията има основна задача да бъдат изследвани фалшивите 

новини и дезинформацията, с цел тяхното ограничаване и намаляване 

влиянието им като съществен елемент за въздействие на средата за 

сигурност, а така също и върху неустойчивостта на съвременните 

международни отношения. Прави се опит за теоретично осмисляне на 

феномена за създаването и разпространението на „фалшивите новини” и 

дезинформацията в съвременното информационно пространство като 

елемент от проявленията и реализирането на хибридните заплахи. 
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Монографията предлага приложен инструментариум за откриване и 

борба с фалшивите новини, който да послужи в работата на Лабораторията 

„Изследване на рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана”, 

която е съставна част от Института за перспективни изследвания за 

отбраната. Също така представлява нов тип методологична рецепта, основана 

на променената медийно-политическа обстановка. По тази причина и 

военнослужещите не са застраховани от злонамерено влияние на фалшиви 

новини. Това е и една от основните причини да се потърси най-краткия път 

към тях с цел придобиване на умения за разкриване и дешифриране на 

фалшивите новини сред множеството достъпни източници на информация. 

Разработването на различни техники за анализиране и стратегии за 

разпознаване на фалшивите новини, както и за проверяването на факти чрез 

тяхното съпоставяне, включващо разглеждането на множество уебсайтове, а 

не търсенето на един и същ, е от особена важност и значение за изграждането 

на съответно противодействие. Развиването на способности за 

идентифицирането на пристрастия с помощта на различни инструменти като 

таблица за отклонение в медиите спомага да се разбере, че информацията 

идва от различни гледни точки. Това спомага да бъде научено повече за 

характеристиките на фалшиви или злонамерените акаунти в социалните 

медии. Разглеждане на примери за наличие на фалшиви новини и 

прилагането на умения и техники в автентични реални ситуации, като 

например определяне на истинския произход на вирусно изображение или 

видео, спомага за разкриване на потенциални измамници, роботи или 

тролове. 

В първа глава се проследяват основни понятия, определения и 

източници свързани с фалшивите новини и дезинформацията. Значително 

място е отделено на видовете и разпространението на фалшивите новини в 

информационното пространство. Направена е класификация на 

разпространението като са групирани в четири основни групи съдържащи 
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отделни елементи. Акцентира се и върху социалните мрежи като един гъвкав 

и трудно контролируем домейн. Определено място в първа глава намира и 

дезинформацията като инструмент за влияние и манипулация. 

Във Втора глава се отделя внимание на способите за разпознаване на 

фалшивите новини. С множество примери и снимков материал се дава 

практическа визуална насоченост за предпазване от манипулации и измами. 

Основните източници на фалшиви новини в интернет пространството 

са н.нар. тролове и автоматизирани машини (ботове). На интернет жаргон 

като трол се определя потребител, който публикува провокативни коментари 

под дадена тема, а дейността му се нарича тролене. 

Интерес представляват и резултатите получени в резултат на 

изследвания и проучвания за разпознаване на фалшиви изображения, 

снимков и видео материали. 

Като практическа насоченост в края на втората глава се дават 

препоръки и съвети за справяне с травмиращи изображения. 

В трета глава се отделя внимание на фалшивите новини като съставен 

елемент и важна част на хибридната война. Разглеждат се и способите за 

противодействие на фалшивите новини и превенция срещу тях. 

В Заключението се прави извода, че трябва да се води сериозна борба 

срещу манипулациите или злонамерената информация, която изобилства в 

информационното пространство. 

Монографията е написана на достъпен език с множество снимков 

материал и обяснителни схеми. 

3. Книга - Предизвикателства пред разузнаването в съвременната 

хибридна среда за сигурност, Рекламно-издателска къща ДиоМира 2020, 

ISBN 978-954-2977-65-0, с.104.  

(Книгата е на базата на защитен дисертационен труд) 
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През последните години все по-актуален и значим става въпросът за 

същността на хибридната заплаха, нейните принципи, пътища и средства за 

реализиране и концептуалната рамка. Особено важно е постигането на общо 

стратегическо разбиране за нейното проявление и съществуващите 

теоретични парадокси по нейното дефиниране.  

В световен аспект се наблюдава устойчива тенденция за предприемане 

на разнообразни открити и скрити действия за оказване на влияние и контрол 

от външни сили върху дейността на правителствата. Тази форма на заплаха 

разчита на комплексната обвързаност на държавите, адаптивност на 

подходите, асиметричност в действията и контролирана агресивност. Това 

поставя апаратът, отговарящ за въпросите на националната сигурност и 

подходите за нейното гарантиране в догонващо състояние. Решаването на 

задачата „действие-противодействие“ води до отразяването на единични 

събития, при което са налице условия за загуба на суверенитет и постигане 

на доминиращо влияние от външни сили.  

Книгата обхваща: увод; основна част, включваща три глави; общи 
изводи; заключение; две рецензии от проф. д.с.н. Янцислав Янакиев и полк. 
доц. д-р Петко Димов и библиография/списък с използваната литература. 

В увода се прави анализ на външнополитическата международна 
обстановка и средата за сигурност породени от бързите промени и новите 
предизвикателства породени от хибридните заплахи. По тази причина 
изискванията към разузнаването за ранно откриване, информиране и 
превенция срещу тях също нарастват. 

Субектите на външната политика винаги се стремят не към силово 
равновесие, а към силово надмощие особено, когато се касае за противници 
или съперници. Целта е постигане на силов максимум, който да гарантира 
националните им интереси. Негативната страна е изграждането на свят, в 
който всички живеят в постоянен страх и готовност да прибягнат до сила. 

Изтъква се, че изучаването и изследването на тези хибридни 
проявления е наложително подкрепено от вътрешната логика на бързото 
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развитие на тези заплахи и неразкриването на тяхната същност ще забави 
процеса на познанието в научното направление, в което се извършва 
изследването. Подчертава се, че важно средство за системен анализ на 
феномена „хибридна война” е неговият модел, като под модел се подразбира 
концептуален инструментариум, изграден на логико-лингвистично описание 
характеристиките на различните хибридни заплахи. 

В книгата основно внимание се отделя на количественото съпоставяне 
на оценките за хибридната среда като за това са използвани: 

- методите за количествен и качествен анализ; 
- метода на факторния анализ на базата на разработен „Софтуерен 

инструмент С.92.13 М” и метода на Търстоун за скалиране; 
- методът на експертната оценка; 
- статистически метод за оценка на разузнавателната информация. 
В първа глава е направен анализ на средата за сигурност с проявления 

на хибридни заплахи на национално и международно ниво. В обстоен анализ 
е направена ретроспекция и са направени теоретични определения на 
дискутираните понятия в изследването. Съществено място е отделено на 
оценките, действията и изготвените регламентиращи документи в областта 
на хибридната война от НАТО и ЕС. Целите и етапите на хибридната война 
също са обект на изследването с основно внимание на влиянието им върху 
средата за сигурност. На тази база се правят изводи, че средство на по-силния 
е да наложи интереса си с помощта на силата или като заплашва с употребата 
и. По-слабите партньори са принудени да поддържат добри отношения с по-
силните и да се съобразяват с техните интереси. При хибридната война тези 
принципи намират ново приложение чрез скрити и открити методи насочени 
върху уязвимите места от критичната инфраструктура. 

Не всички отношения на международната сцена са силови – не всички 
проблеми могат да бъдат решавани с помощта на силата, дори може да се 
каже, че преобладават отношенията, не базирани на силата, особено при 
съвременните технологии. По този начин хибридната война придобива все 
по-голяма значимост. В контекста на тези разсъждения са и разискваните 
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въпроси във втора глава засягащи значението на разузнаването като фактор 
за противодействие на хибридните заплахи. Акцентира се върху факта, че 
противодействието на тези заплахи предполага разработване и реализиране 
на комплекс от взаимосвързани, различни по форма и съдържание 
политически, дипломатически, военни, икономически, информационни и 
други мерки, насочени за предотвратяване или намаляване на хибридните 
заплахи. 

Добиването на разузнавателна информация е най-важния елемент в 
разузнавателния процес. В тази връзка трета глава е посветена именно на 
методи, които могат да бъдат използвани от разузнавателните органи на 
терен за разкриване и преди всичко при анализирането на добитата 
разузнавателна информация по отношение на нейната достоверност и 
истинност, подкрепена чрез изследователски методи. 

В края се предлагат изисквания за противодействие на хибридните 
заплахи. 

Заключителната част обобщава, че хибридната война е естествен 
резултат от глобализацията. Доказва се, че икономическата и 
информационната война са един от важните компоненти на хибридната 
война. 

4. Доклад: Иванов Е. Янакиев Я. Военнополитически аспекти на 
сигурността в държавите от Черноморския регион, Сборник от 
международна научна конференция на тема „Проблеми на сигурността в 
Черноморския регион“, ВУСИ – Пловдив, ISBN 978-619-7343-09-0. 

В доклада се прави анализ на актуалната обстановка в Черноморския 
регион, като се подчертава, че интересът към него продължава да бъде 
голямо стратегическо предизвикателство и се оформя като зона на 
политически и военни интереси. Разширяването на НАТО на изток и 
започналото разполагане на Системата за противоракетна отбрана в Европа 
се възприема от Русия като основна заплаха за националната й сигурност. По 
тази причина вероятността от ескалиране на обстановката в регионален 
аспект е все по-реална чрез активно военно присъствие в региона. Прави се 
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анализ и на интересите на Р България в Черноморския регион, като се 
изтъква, че новите рискове и заплахи са тясно обвързани с необходимостта от 
постигане на определени военни способности. 

В изводна форма се отбелязва, че въпреки сложната и динамично 
непредвидима обстановка в Черноморския регион, трудно е предвидим 
широкомащабен военен конфликт. Като трайни остават тенденциите за 
налагане на лидерска роля от страна на Русия, засилване на асиметричните 
рискове и заплахи. 

Членството на Р Българи в структурите на НАТО и ЕС ограничава 
значително вероятността от пряка военна агресия срещу страната ни. 

В дългосрочен план се правят предположения и прогнози, че 
Черноморският регион ще запази своя характер на „район с висока степен на 
конфликтност”. 

Ключови думи: Черноморски регион, замразен конфликт, асиметрични 
рискове и заплахи, хибридна стратегия, радикализация, тероризъм, 
информационна война. 

 
5. Доклад: Правни аспекти на хибридните заплахи в съвременната 

среда за сигурност. Сборник доклади от международна научна конференция 
на тема „Актуални проблеми на сигурността“, 2019, Издателски комплекс 
НВУ „В. Левски”, ISSN 2367-7473. 

Участниците в един хибриден конфликт отричат своята отговорност за 
хибридните операции и се опитват да избягат от правните последствия от 
своите действия. Използват умело пропуските и сложността на 
законодателството, извършват сериозни нарушения на международното 
право, всяват неяснота със своите действия и налагат прикритост и страх. 
Въпреки сложността на хибридната война, участниците извършващи 
хибридна агресия не действат в правен вакуум и техните действия са 
подчинени на съответните норми на международното и вътрешното право. 

Познаването на правните аспекти на хибридната война изисква 
адекватни и достоверни предложения за противодействие. Въпреки че 
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хибридните заплахи се възприемат като нов вид заплаха, Европейската 
конвенция за правата на човека все още се прилага. 

В доклада се изтъква, че ако в контекста на хибридната война една 
държава използва сила срещу друга държава, тази държава има право да се 
позове на правото за самозащита, произтичащо от член 51 от Хартата на 
ООН и прилагането на нормите на международното хуманитарно право. 

Въпреки сложността на хибридната война хибридните противници не 
действат в правен вакуум и съответните национални и международни норми 
се прилагат към техните действия. 

В доклада се формулира мнението, че от правна гледна точка терминът 
“хибридна война” е по-правилно да бъде използван само когато има 
въоръжен конфликт и следователно е приложимо международното 
хуманитарно право. Понятието “хибридна война” съчетава конвенционални 
кинетични капацитети с тактики и нерегулярни формирования, включващи 
тероризъм, транснационална престъпност, разпространяването на оръжия, 
особено при положение, че хибридната агресия се извършва от участници, 
които очевидно са свързани с определена държава, без да бъдат официално 
подчинени на нейните правомощия. 

В случаите на „хибридни заплахи“, които не обхващат военни действия 
съгласно международното хуманитарно право, държавите като цяло трябва 
да прибягват до вътрешното наказателно право (включително разпоредби 
относно терористичните престъпления) и правната рамка за правата на 
човека. 

В края на доклада се прави извода, че основната особеност на 
хибридните заплахи са тяхната правна асиметрия. 

Ключови думи: хибридна война, хибридни заплахи и правото, 
хибридното право във войната. 

 
6. Доклад: Влиянието на Брекзит върху средата за сигурност. 

Прогнози и перспективи за развитие, Международна научна конференция, 
12-14.11.2019, София, Военен журнал-първа част, ВА „Г.С. Раковски“ 
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издател, 2019, ISBN 978-619-7478-34-1. 
Разглеждат се основните процеси, които протичат в Европа и ЕС и 

тенденциите за разширяване и интегриране на нови страни-членки. Тази 
тенденция е довела и до определено противопоставяне на 
източноевропейските консервативни ценности със западноевропейските 
либерални, което е довело до дезинтеграция в ЕС.  

Развитието на процеса за прекратяване членството на Великобритания 
в ЕС или т.нар. Брекзит може потенциално да има сериозни последици за 
сигурността на континента, за самата Великобритания, както в 
геополитически така и в регионален аспект. По тази причина въпросите 
свързани с рисковете и заплахите за сигурността в резултат на Брекзит са с 
първостепенно значение. 

Брекзит ще породи сериозна дупка в бюджета на ЕС за следващия 

програмен период. Великобритания е една от страните–членки, които са сред 

водещите нетни вносители в бюджета на Европейския съюз. Това ще наложи 

съкращаване на традиционни съюзни политики, преструктуриране на 

бюджетни приоритети и увеличение на националните вноски към бюджета, 

което несъмнено води до икономически затруднения на страните-членки. 

В резултат на Брекзит, ЕС ще загуби много ценен акционер в усилията 

за борба срещу хибридни заплахи. 

В заключението на доклада се прави констатацията, че въпреки 

негативите свързани с Брекзит, поради огромните си възможности и 

експертни познания, Обединеното кралство със сигурност ще остане 

привлекателен партньор за двустранно сътрудничество по избор в 

националните стратегии за устойчивост на много от останалите страни-

членки на ЕС и може да играе подкрепяща роля и извън ЕС. 

Ключови думи: Брекзит, заплахи, среда за сигурност. 
 
7. Доклад: Иванов, Е. Корупцията като инструмент на хибридната 

война. – В: Сборник научни трудове от международна научна конференция 
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2020, НБУ, на тема: „Широката сигурност“, 2020 г.,ISBN: 978-619-7383-17-1. 
Въпросите свързани с корупцията могат да придобият характера на 

основен елемент на хибридната война и сериозна заплаха не само за 

националната, но и за международната сигурност. 

В разглежданият доклад терминът хибридна война е разгледан като 

многостранно понятие с глобално значение. Хибридната война борави с 

всички инструменти на държавната мощ, но скрито, подмолно и създава 

усещането за липса на сигурност и яснота. Важно място заемат, използването 

на корумпирани бизнес практики с цел дезинтеграция на обществото, 

внасяне на недоверие, съмнение, подкупи и финансови зависимости, кибер 

атаки, пропаганда и дезинформация, фалшиви новини, сплашване с военна 

сила, създаване на хаос, безредици, вътрешни опозиционни сили и други 

инструменти са съпътстващи елементи на хибридната война. В тази връзка 

може да се направи извода, че в своята същност хибридната война се стреми 

да наложи контрол и да ръководи този хаос. Прави се опит да се разкрият 

връзките между корупцията и хибридната война. 

Един от инструментите на хибридната война е чрез корупцията да се 

дискредитира обществото на страната цел на хибридната агресия. 

Корупцията придоби свойствата на едни от най-опасните хибридни 

проявления, които са в основата на хибридната война. По този начин след 

кибератаките и опасността от терористични актове, корупцията има ролята 

на основната заплаха за страните членки на НАТО. 

Чрез корупцията може да се оказва политически и икономически 

натиск с цел принуда и постигане на агресивни цели. Както хибридната 

война, така и корупцията е основана на невидими или скрити методи, което 

не налага видимо противопоставяне, е борбата срещу корупцията може да се 

води в по-голямата си част да се води на административно ниво. 

Стимулирането на корупционни практики води до активиране на 

международни некинетични сблъсъци, които имат геополитическа същност. 
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Прави се извода, че чрез корупцията може да се води хибридна война. 

Ключови думи: корупция, корупционни схеми, хибридна война, 

хибридни заплахи, хибридна отбрана, риск, доверие, хаос. 

 

8. Доклад: Иванов Е. Тенденции за развитие на научно 
изследователската дейност в интерес на общата европейска отбрана и 
сигурност. Сборник с доклади от Деветата международна научна 
конференция „Хемус 2018“, Издател Институт по отбраната „Професор 
Цветан Лазаров”, ISSN 1312-2916, с. от III-49 до III-54. 

Докладът разглежда важността и особености на общата европейска 
сигурност и отбранителна политика. Осъществяването на общата европейска 
сигурност изисква създаването на съвместна европейска отбрана. 

Дългосрочните цели на Общата европейска отбрана и сигурност 
(ОЕПСО) на Европейския съюз са насочени за осигуряване свободата и 
сигурността на всичките страни-членки с политически и военни средства 
чрез утвърждаване стойностите на демокрацията, правата на човека, 
върховенството на закона и изразяват задължението на съюзниците не само 
за осигуряване на отбраната на страните членки, но и за запазване на мира и 
стабилността в глобален мащаб. 

Прави се извода, че все по-често се коментира възможността за 
създаване на безпилотна авиация, като употребата на безпилотни устройства 
в цивилния живот вече изпреварва внедряването на същите с военно 
предназначение. 

На национално ниво с цел подпомагане дейността ОЕПСО все по-
настоятелно се налага необходимостта от международна сглобеност в 
рамките на ЕС и НАТО. 

Ключови думи: генерална европейска политика, тероризъм, хибридни 
заплахи. 

 
9. Доклад: Иванов, Е. Инфодемията като елемент на 

дезинформацията и фалшивите новини, Списание. „Българска наука“, 
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специализиран брой посветен на Българската армия, май 2020, ISSN:1314-
1031. 

Развилата се епидемия от коронавирус генерира огромно 
количество дезинформация и фалшиви новини. Те се създават 
специално, за да сеят паника, страх, хаос и недоверие. 

Още в самото начало на статията на преден план се извежда 
констатацията, че разпространението на дезинформацията, свързана с 
епидемията от SARS-CoV-2, е безпрецедентна. 

Световната здравна организация (СЗО) вече нарече ситуацията „инфо-
демия“ - информационна пандемия. Следователно основната цел е общото 
разбиране за опасностите от инфодемията. За първи път СЗО използва този 
термин на 2 февруари 2020 г. за определяне информационното покритие 
около коронавируса. 

В статията се дава разяснение чрез внасяне на определение, че 
инфодемията е събирателно на думите „епидемия“ и „информация“. В 
обстановката на инфодемия медийното пространство е изпълнено с много 
голям обем от информационни потоци, които са по конкретен въпрос, което 
затруднява определянето на информацията като достоверна или фалшива. 

Интересно е да се отбележи, че малко след появата на новия 
коронавирус СЗО въведе анти-фалшива информационна стратегия, като един 
от четирите си приоритета в борбата с дезинформацията и фалшивите 
новини. Инфодемиите са прекомерно количество информация за даден 
проблем, което затруднява намирането на решение. Те могат да 
разпространяват дезинформация, фалшиви новини и слухове по време на 
действия представляващи опасност за здравето. 

По тази причина всеобщо е мнението, че епидемиите могат да 
причинят тежка политическа, икономическа и социална нестабилност и 
несигурност. 

Ключови думи: инфодемия, фалшиви новини, дезинформация, 
коронавирус. 
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10. Доклад: Иванов Е, Вирусната пандемия и международната среда 
за сигурност, Електронно издание, Сборник доклади от Годишна научна 
университетска конференция на тема: „Широката сигурност“ 2020 г., 
Издателски комплекс на НВУ В.Търново, ISSN-2367-74-81. 

Анализа на съвременното световно развитие дава основание за 
твърдението, че динамиката на развитие на вирусната епидемия в световен 
мащаб оказва влияние и върху сектора за сигурност и отбрана, в този смисъл 
и върху рисковете и заплахите. Потенциала от развитието на пандемията 
превърна този нов феномен във водещ фактор на световната геополитика и 
геоикономика. Появата на нови форми на социални контакти чрез 
социалните мрежи, по теми от ежедневието касаещи начина на живот с 
рестрикции, пазенето на дистанции, отдалечаване от социалните контакти на 
живо и търсенето на нови форми на общуване – споделяне на нови серии от 
истории, разкази и факти, обективно описание на поредица от хронологични 
събития, в резултат на получаваната ежедневна информация за протичащите 
мероприятия и събития всичко това се определя в доклада като едно 
преддверие към нови виждания по отношение на геостратегическата среда за 
сигурност. Същевременно развитието на изкуствения интелект, 
климатичните промени, замърсяването на въздуха и околната среда, все по-
активното използване на микровълновите честоти, които новата генерация 
телекомуникационни технологии използват са активни променящи се 
фактори на средата за сигурност. По този начин глобализацията премина на 
по-заден план, което позволи ясно да се очертае тенденцията обществата, 
след тази криза, да навлязат в един нов пост глобализационен свят с нов пост 
глобализационен ред. 

Ключови думи: Covid 19, геополитика, геоикономика, инфекциозна 

пандемия, хибридна война, риск, заплахи. 

 

Гл.ас. д-р ________________(Елислав Иванов) 
гр. София  

08.08.2020 г. 
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