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Резюме: Науката и технологиите имат жизненоважна роля и допринасят значително за отбраната и
сигурността на страната ни, като осигуряват знания и технологии, необходими за развитието на съответните
военни способности. Тази колаборация от научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната
и сигурността предлага набор от инструментите и способностите, необходими на въоръжените сили за
изпълнение на основните им мисии и дейности. Това сътрудничество между науката и индустрията и цялата
иновационна система като цяло са основният капацитет за подпомагане вземането на оперативни решения,
основани на научни доказателства.
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Abstract: Science and technology have a vital role and contribute significantly to the defense and security of our country,
providing the knowledge and technology necessary for the development of relevant military capabilities. This collaboration of
R&D, in the field of defense and security, offers a range of tools and capabilities needed by the armed forces to carry out their
core missions and activities. This collaboration between science and industry, and the innovation system as a whole, is the main
capacity to support operational decisions based on scientific evidence.
Key words: science, industry, national security, defense, defense industry.
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крепването на връзката между науката и индустрията в страната и ускореното интегриране на България в европейски и международни програми, инициативи и мрежи, свързани с развитието и прилагането на нови постижения
във военната област, разработването и пазарното внедряване на технологични иновации (нови продукти, услуги и
производствени процеси), са от особена важност за националната ни сигурност и отбрана. Целта на настоящия доклад
е да представи съвременни аспекти на визия, насоки и предложения за актуализация и оптимизиране на взаимовръзката между науката и индустрията в интерес на повишаване способностите на системата за защита на националната
сигурност. На тази основа са изведени и детайлизирани допълнителни критерии, чието прилагане може да подпомогне
прецизирането на регламентите за въвеждане на инструментариум за максимално удовлетворяване очакванията на
научните организации и структурите на отбранителната промишленост с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и осигуряване на взаимноизгоден баланс между ползите за развитието на икономиката на страната и удовлетвореността на потребителите.
Науката и технологиите имат жизненоважна роля и допринасят значително за отбраната и сигурността на страната ни, като осигуряват знания и технологии, необходими за развитието на съответните военни способности. Колаборацията от научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната и сигурността предлага набор от
инструментите и способностите, необходими на въоръжените сили за изпълнение на основните им мисии и дейности.
Тази тенденция се съдържа и в контекста на необходимостта от обновяване и модернизиране на отбраната и трансформацията на военнопромишления комплекс в съответствие с членството ни в Атлантическия съюз и структури на
ЕС, имащи отношение към всеобщата отбрана и сигурност с цел постигане на осезаеми резултати чрез интегриран
подход. По този начин се осигурява максимална възвръщаемост на инвестиционните ни програми и увеличаване на
отбранителния капацитет чрез развиване на взаимоотношения с индустрията и академичните среди, както и с международни съюзници. Улесняват се трансферът и използването на научни знания между иновационната общност като
цяло и потребителите на всички нива на сигурността и отбраната. Това сътрудничество между науката и индустрията
и цялата иновационна система като цяло е основният капацитет за подпомагане вземането на оперативни решения,
основани на научни доказателства.
Основната цел е стимулиране развитието на отбранителната промишленост и създаване на възможности за кооперирани производства, ремонтни дейности и съвместни научно-технически разработки в областта на науката, сигурността и отбраната. Все по-голямо внимание се отделя на иновациите и научно-развойната дейност и тяхното популяризиране, а тематичните направления са допълнени в областите на кибернетичната и трансграничната сигурност,
стратегическите комуникации и автономните системи за наблюдение, информация и реагиране.
Технологичните иновации придобиха значението на синергия между въоръжените сили, индустрията и академичната общност. Стремежът е към обхващане на пълния цикъл на развитие на отбранителния продукт или услуга – изследване, иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване, съвместни научни
разработки и развитие на технологиите в областта на сигурността и отбраната.
Индустрията е един от секторите с голямо значение за сигурността, за икономическото развитие и просперитета
на страната ни. Тенденциите към засилване на отбранителното и индустриалното сътрудничество и постигането на
необходимото ниво на стратегическа автономност на Европейския съюз, както и геополитическите ангажименти на
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България в светлината на членството ѝ в НАТО изискват едно по-високо ниво на координация на национално равнище
и обединяване на усилията на държавните институции и бизнеса в процеса на планиране и изграждане на модерни
способности.
Научните изследвания и технологичното развитие в отбраната и сигурността създават условия за развитие на
българската отбранителна индустрия и отбранителна технологично-индустриална база като част от европейската и
евро-атлантическата. По този начин се създават условия за включване на българската отбранителна индустрия в
осигуряване на нужните способности за изпълнение на задачите, свързани с националната сигурност и отбрана, отбранително-технологичното и индустриалното сътрудничество и интеграцията със страните от ЕС и НАТО.
Взаимовръзката между науката и индустрията е от съществено значение за ускоряването на процесите, свързани
с модернизацията и адаптацията на българската отбранителна индустрия към съвременните изисквания за сигурност
и тенденциите в глобалната икономика. Това ще позволи развитие на българската отбранителна промишленост като
част от европейската отбранителна индустриална и технологична база.
От съществено значение е и увеличаването на участието в програми и проекти в рамките на НАТО и ЕС. Затова и
поредното издание на международната научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски“ е под надслов „Сигурност – образование, наука, индустрия“. По традиция конференцията е обмен на мнения и обединяване на усилията
на представители на различни сфери в областта на отбраната, бизнеса, науката, правителствените и неправителствените организации. Ще бъдат обсъдени и споделени виждания в различни области, ще бъдат направени иновативни
предложения и изразени различни мнения и идеи за подобряване на сътрудничеството между науката и индустрията.
Ще бъдат обсъдени въпросите, свързани с инвестиции, иновации, създаващи възможности за развитие на бизнеса в
областта на сигурността и отбраната, за разширяване на бизнес мрежите, за укрепване и задълбочаване на контактите между бизнес партньорите, бизнеса и правителствените и неправителствените организации, за представянето на
иновативни решения, продукти и услуги.
Основната цел на конференцията е да даде нови насоки и да спомогне за развитие на потенциала на българската
наука в областта на сигурността и отбраната, да разширява международното стратегическо сътрудничество и да задълбочи диалога в това направление. По този начин бизнесът от отбранителната промишленост ще получи нови възможности за черпене на научни идеи и претворяването им в практическа реализация за нуждите на въоръжените сили.
За поддържане на традициите и успехите на най-старото висше училище в България, през годините ръководството
на Военната академия полага изключителни грижи за нейното утвърждаване като водещ център за военно образование, наука и иновации в системата на отбраната и по въпросите на националната сигурност. Трансформацията на
въоръжените сили е невъзможна без качествено и модерно образование. Военната наука и образование трябва да
бъдат неразделна част от всички етапи от развитието на способностите на въоръжените сили.
За четвърта поредна година Академията е на първо място в направление „Военно дело“ и на второ – по „Национална сигурност“. Съществено значение има и специализираното обучение, което тя предлага, както и научноизследователската дейност. Разкрита е нова специализация „Разузнаване, специални операции и електронна война“ от
магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Освен това е
разработена нова документация за Стратегическия курс, както и за обучение в магистърската специалност „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“. Разкритите нови магистърски специалности дават съществен принос
във взаимодействието между науката и индустрията с цел осигуряване на високоподготвени кадри със знание и възможности за реализация в това направление. Доказателство за правилността на тази перспектива е отчетеният 230%
ръст на приема на студенти за учебната 2020 – 2021 г. спрямо 2018 – 2019 г.
В съответствие с нуждите на потребителите на кадри бяха направени не само номинални промени, но и такива
в съдържателно отношение, изразяващо се в приемането на нови квалификационни характеристики, учебни планове и програми. По този начин беше затвърдена тази свързаност на науката с индустрията, като последните водещи
тенденции в развитието на иновациите в отбранителната промишленост намериха място в лекционния фонд на Академията и се използват при подготовката на кадри за военнопромишления комплекс съобразно новите изисквания на
Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и Стратегическия преглед на отбраната.
Тази иновативна политика на Академията беше съобразена и с изискванията на процесите за планиране на НАТО,
определящи минималните необходими способности в основните функционални и организационни структури и способности, определящи отбранителната политика на Алианса. Акцентът е насочен към икономическото и индустриалното
сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.
На национално равнище основните усилия на академичния и преподавателския състав на Академията са съсредоточени за адекватен научен отговор на изискванията и реализиране на подготовката на необходим потенциал от кадри,
които ще бъдат използвани за реализиране бойния потенциал на новите бойни самолети F-16 Block 70 и осигуряване
на логистичната им поддръжка, а така също възстановяването на летателната годност на самолетите МиГ-29, ремонта
на самолетите СУ-25, както и капитално възстановителния ремонт на вертолети Ми-24В и Ми-17. Разработена е литература във връзка с обучението на летателния и инженерно-техническия състав по проекта за придобиване на лек
витлов учебно-тренировъчен самолет и наземното му обслужване.
Съществено внимание се отделя на провежданата реорганизация на флотилията бойни и спомагателни кораби
от ВМС. Работата по проекта за „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от
състава на механизирана бригада“ от Сухопътните войски, който е от особена важност за модернизирането на Българската армия, също е на дневен ред.
Електронното противодействие и кибернетичната отбрана срещу кибератаки и заплахи също намира своята актуалност в новите учебни планове на Академията.
С цел адекватност и ефективност спрямо поставените високи изисквания за изграждане и използване на отбра-
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нителните способности при реализацията на проектите, свързани с модернизацията на армията ни и научното осигуряване на тези процеси, са наложителни иновативни подходи, модерни и ефективни методи на обучение. Тази необходимост остро пролича и при разразилата се епидемиологична обстановка, породена от вируса COVID-19, наложила
прилагането на нови форми на обучение – алтернативни, дистанционни и онлайн практики и механизми.
Кризата, вследствие на коронавируса, повлия и на макроикономическите показатели на страната ни, голяма част
от които намалиха ръста си, отчитан през последните години. Вследствие на световната пандемия промишленото производство отбеляза спад. По същите показатели се разви и военнопромишленият комплекс, което е с пряко отношение
и към обучението на кадри, имащи отношение към индустрията.
Не на последно място следва да се отбележи, че от една страна, обучението и повишаването на квалификацията
на персонала от индустриалния сектор, и от друга, подготовката на кадри за получаване на необходимото образование
и квалификация са фактори със съществено значение. Инвестирането в образованието, обучението и подготовката на
кадри чрез мащабни програми за обучение ще даде възможност за реализация на младите хора.
Съвременната среда за сигурност е изключително динамична, а новите рискове и заплахи оказват влияние върху
редица макроикономически показатели, включително на областите, осигуряващи този процес, и в частност обучението.
Военна академия „Г. С. Раковски“ е сред първите висши учебни заведения в страната, въвели дистанционно и онлайн
обучение. Положените усилия ѝ позволиха да влезе достатъчно подготвена в управлението на пандемията без нито
един ден прекъсване на учебния процес.
В резултат на въведеното извънредно положение за противодействие на пандемията COVID-19 се наложи ускорено създаване и изпълнение на новия проект „Система за академична комуникация“. Нейното използване ни позволи
интегриране на множество приложения върху уебсайта на Военната академия – системата за управление на съдържанието (Content Management System), различни библиотеки, специализирани приложения за комуникация и колаборации, предоставяни от Microsoft Office 365 Education, от една страна, и формите за дистанционно обучение с използване
на платформата Blackboard Learn, която е разработена при реализирането на проекта BG051PO001-4.3.04-00010 „Web
базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната“. Нейното използване в
учебния процес позволява на всеки обучаем да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки преподавател
и с използване на избрано от него крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.
Военната академия успешно работи за реализиране на проектите „Студентски практики“, „Развитие на рейтинговата система на висшите училища в България“, секторна програма ЕРАЗЪМ+ и участие в мрежата на Европейския колеж
за сигурност и отбрана (ЕКСО), които спомагат за по-тясното сътрудничество между науката и индустриалните направления от тези програми. Секторната програма ЕРАЗЪМ+, част от най-голямата европейска програма за образование
и обучение „Учене през целия живот“, от 2014 г. осъществява мобилност на преподавателски, непреподавателски
състав и на студенти, слушатели и докторанти.
На проведеното неотдавна изложение „Хемус 2020“ бе представена новопридобитата „Безпилотна авиационна
система, клас I „МИНИ“, която е първият етап по проект за разработване на прототип с название FRAGA D3 - C и за
сертифициране на инструктор-пилоти. С него Военната академия придобива способности за провеждането на обучение на пилоти и кадри за техническа поддръжка и експлоатация на безпилотни авиационни системи чрез пълноценно
интегриране на нови технологии. Създаване, развитие и утвърждаване на учебно-научен център за подготовка и сертифициране на пилоти и специалисти по техническа поддръжка и експлоатация на безпилотни авиационни системи, с
възможност за надграждане и провеждане на научни изследвания, е едно от новите научни направления за развитие.
Образованието и иновациите са неразделна част от трансформацията на въоръжените сили. Военната академия
се доказва като водещ център за военно образование, наука и иновации в системата на отбраната и по въпросите на
националната сигурност.
В заключение е необходимо да се отбележи, че дружествата от индустриалния сектор на военнопромишления
комплекс играят активна роля за реализирането на редица регионални и национални инициативи. По-тясното сътрудничество с Военната академия ще допринесе за тяхната успешна практическа реализация, важен елемент за модернизацията на Българската армия.
Искам да подчертая, че научните изследвания и инвестициите в технологични иновации са решаващ фактор за
отбраната и сигурността, а те вървят ръка за ръка с военното образование, част от което е и Военна академия „Г. С. Раковски“. Нашите очаквания от провеждането на този форум са с целенасочено подбрана тематика, с резултатите от
докладите и дискусиите да се способства за обогатяване на концептуалното, научноизследователското и практикоприложното осигуряване на разработването на стратегическите документи за развитието на въоръжените сили, както и да
бъдат подпомогнати научните организации и индустрията да заемат подходящи позиции в този процес.
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COVID-19: ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА
професор д-р Венелин Георгиев1
Нов български университет, vgeorgiev@ nbu.bg
Резюме: Предвиждането на бъдещето с помощта на сценарий представлява основен мениджърски подход
за снемане на неопределеността и повишаване на рационалността и информираността на вземаните решения.
Характерен елемент на сценарийното планиране е допускането за поява на неочаквани събития със сериозно
влияние върху предвижданото състояние, които се определят с термина „стресори“. С приемлива степен на
приближение може да се приеме, че пандемията от коронавируса COVID-19 притежава характеристиките на
един такъв стресор, който предизвика промени в различни аспекти на сигурността – медицински, финансови,
икономически, граждански, политически и др., на всички равнища на сигурност – индивидуално, групово, национално,
регионално и глобално. Значимостта на този стресор може да се определи по това, че неговото влияние все още
не е напълно изучено, а свързаните с него последствия все още не могат да бъдат оценени.
В духа на рабрирането, че всяка криза може да бъде разглеждана и като възможност, в доклада се прави
опит за формулиране на поуки от практиката за наложилите се промени в начина за вземане и изпълнение на
решения в условия на пандемия от COVID-19 и следствията от нея, каквито са извънредното положение,
социалната изолация, физическото дистанциране. Във фокуса на анализа са поставени поуките в областта на
образованието и управлението на общественото поведение. Тезата, която се защитава, гласи, че успешното
справяне с криза от мащаба на COVID-19 зависи от познаването и успешното прилагане на теоретичните
концепции и инструменти, което от своя страна изисква компетентност и иновативност.
Ключови думи: пандемия, коронавирус, дистанционно обучение, баланс на последствията, атрибутивна
теория.

Prof. Venelin Georgiev, PhD. COVID-19: LESSONS LEARNED
New Bulgarian University, vgeorgiev@ nbu.bg
Abstract: Predicting the future with the help of a scenario is a basic managerial approach to removing uncertainty and
increasing the rationality and awareness of decisions. A characteristic element of scenario planning is the assumption of the
occurrence of unexpected events with a serious impact on the predicted state, which are defined by the term „stressors“. With
an acceptable degree of approximation, it can be assumed that the coronavirus pandemic COVID-19 has the characteristics of
such a stressor, which caused changes in various aspects of security - medical, financial, economic, civil, political, etc., at all
levels of security - individual, group, national, regional and global. The significance of this stressor can be determined by the fact
that its impact has not yet been fully studied, and the associated consequences cannot yet be assessed.
In the spirit of understanding that any crisis can be considered as an opportunity, the report attempts to formulate lessons
learned from practice on the necessary changes in the way decisions are made and implemented in a COVI-19 pandemic and
the consequences of such as the state of emergency, social isolation, physical distancing. The focus of the analysis is on the
lessons in the field of education and management of public behavior. The thesis defended is that the successful management
of a crisis of the scale of COVID-19 depends on the knowledge and successful application of theoretical concepts and tools,
which in turn requires competence and innovation..

Х

арактерна особеност на съвременната среда за сигурност е нейният динамичен характер. Една след друга
следват кризи с различен мащаб, с различна интензивност и в различни аспекти на социално-икономическата
действителност на различните равнища на сигурност. Динамичният характер на средата за сигурност се изостря
особено за сметка на появата на събития със сравнително непредвидим произход, но в същото време с огромен
потенциал за въздействие върху сигурността. Поради своите характеристики подобни събития, явления или процеси
се назовават с термина „стресори“ и те поставят на изпитание знанията, интелекта, подготовката и готовността на
онези, които са ангажирани с осигуряването на сигурност. С достатъчна степен на приближеност и с необходимите
аргументи може да се приеме, че пандемията от коронавирус COVID-19 изигра ролята на подобен стресор като изведе
от състоянието на относително равновесие системата за сигурност и изправи държавите, обществата, институциите и
отделните лица пред предизвикателства, които в голямата си част се оказаха непознати до момента.
Правилен подход, доказал своята полезност, е кризата да бъде разглеждана и като възможност за извличане на
поуки от практиката с цел издигане на способностите за сигурност на ново, по-високо ниво и с нови по-адаптирани
към средата характеристики. Поуките от практиката представляват утвърден инструмент в мениджърската теория и
практика, даващ възможност на организациите да се само усъвършенстват на базата на своя опит. Липсата на подход
за формулиране на поуки от практиката, без съмнение, изправя организацията пред проблемите на повторението на
допуснатите грешки и консумиране на съответните негативи.
В изследването, чиито резултати се представят в доклада, изучаването на поуките от праткитата, свързана
със справянето с COVID-19, се ограничава до областите на образованието (в частност висшето образование)
и управлението на поведението на хората. Очакваните резултати са под формата на оценки за ефективността на

Представеният материал е разработен под формата на есе и изразява единствено разбиранията на
автора по разглежданите проблеми, без да ангажира мнението на други лица или институции.
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инструментите, използвани в тези две области, за преодоляване на предизвикателствата от пандемията и постигане
на устойчивост в условията на смутена среда.
Целта на изследването е да се повиши управленският капацитет в избраните две области за сметка на
формулиране, анализиране и адресиране на поуки от практиката, свързани с пандемията и извънредното положение
по причина на COVID-19. Тезата, която се поставя във фокуса, гласи, че развитието на способностите за сигурност
изисква погледът да бъде отправян и назад, в миналото, от което да бъдат изведени съответните поуки и които да
бъдат адресирани към сигурността на бъдещето. Емпиричните данни, които са обработени в хода на изследването, са
получени за сметка на проведена анкета и на базата на лични наблюдения на автора.
COVID-19 и дистанционно/електронно обучение: поуки от практиката
Една от областите на социалния живот, която бе засегната в значителна степен от пандемията с COVID-19 и
на която се наложи да въвежда иновационни решения, без съмнение, е тази на образованието. Казано най-общо,
пандемията елиминира възможността за провеждане на традиционните форми за обучение, в основата на които стои
физическото присъствие и контактът между перподаватели и обучаеми в рамките на учебната зала.
При тези обстоятелства на преден план застана необходимостта от ангажиране на технологиите за дистанцинно и
електронно обучение, които до момента имаха тежестта на вторични или допълнителни инструменти на образованието.
Въвеждането на промените в начина за обучение трябваше да стане в минимално кратки срокове, но за сметка на това
с необходимата ефективност и качество. Тези и други особености, като например готовност на преподавателите и
обучаемите да използват обучителните технологии, наличието на техническо оборуднане и на среда за използване на
технологиите, внесоха допълнителни предизвикателства в един достатъчно сложен процес, какъвто е образованието.
Обобщените оценки за това доколко добре бяха преодолени посочените по-горе предизвикателства биха били
неточни и недостатъчно полезни. Поуките от практиката следва да бъда специфични и базирани на конкретни условия,
отнасящи се до конкретен обект на изследване. Проведеното изследване и получените резултати, които се представят
в доклада, се адресират до конкретен униерситет, чието име няма да бъде споменавано, защото в случая интерес
представлява практиката и поуките от нея, а не конкретният обект.
В дадения случай ситуацията може да бъде представена с помощта на следния сценарий. С въвеждане на
извънредното положение във връзка с COVID-19 и мерките за физическа изолация ръководството на Университета
взема решение за преминаване към дистанционно и електронно обучение. Университетът разполага с опит при
използване на електронната платформа MODDLE, върху която се поставя акцентът при новите обстоятелства. На
преподавателите се дава възможност да избират между пет инструмента за обучение, които се поддържат от спомената електронна платформа. Поставя се изискване при всеки от курсовете преподавателите да използват поне един
от посочените инструменти (виж фиг. 1).
С помощта на проведена анкета сред студентите е установена степента за използване от страна на
преподавателите на всеки от петте инстумента за дистанцинно и електронн обучение. От резултатите, представени на
фигура 1, се вижда, че:
● най-голям процент от преподавателите са използвали възможността да качват в електронната платформа
презентации към лекциите, други мултимедийни ресурси и линкове към външни източници на релевантна информация;
● сравнително голям брой преподаватели са ангажирали вниманието на студентите с форми за самостоятелна
работа под формата на тестове и задачи;
● малка част от преподавателите са използвали силата на виртуалната класна стая или са предложили на
студентите учебници и учебни пособия на хартиен или електронен носител. За да се придобие по-добра представа,
трябва да бъде направено следното уточнение: анкетираните студенти записват пет аудиторни курса и това, че по
последните два инструмента процентът за използване от страна на преподавателите е около 20%, означава, че само
по един от съответните курсове студентите са имали учебник или са ползвали виртуална класна стая;
● нито един преподавател не е ползвал видеозаписи, за да разясни особеностите и сложните моменти на съответната лекция.
За да бъде изследването достатъчно пълно, е необходимо към оценките, показани на фигура 1, да бъдат
добавени и оценките на студентите за степента на тяхната удовлетвореност и ползата от използването на посочените
пет инструмента за електронно обучение. С помощта на проведена анкета са събрани мненията на студентите и
резултатите са представени на фигура 2.
Според мнението на студентите:
● най-полезни се оказват две форми, а именно използване на виртуални класни стаи и наличие на учебници на
хартиен или електронен носител;
● със значително по-ниско полезност са останалите три инструмента, а именно презентации към лекциите, тестове и задачи за самоподготовка и видеозаписи с разяснения за най-сложните моменти от лекциите.
От сравнението на двете оценъчни колони от фиг. 2 се налагат следните изводи:
● полезността на инструментите за електронно обучение, които в най-широка степен се използват от преподавателите, се оценява от студентите с относително ниски оценки;
● инструментите с най-висока полезност за студентите се оказват с най-ниска степен на използване от страна на
преподавателите.
Тук е мястото да се формулира поуката от анализираната практика за електронно обучение. Тази поука се базира
на констатираното разминаване между инструментите, които преподавателите използват в рамките на електронното
обучение, и инструментите, които студентите оценяват и възприемат като полезни. В идеалния случай тези две
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отношения – на преподавателите и на студентите, към инструментите за електронно обучение следва да бъдат в
унисон.
За да се избегне констатираното разминаване, е необходимо да се приеме един т.нар. „златен стандарт“ за
електронно обучение, който задължително да включва инструментите за обучение, които в достатъчна степен
ангажират в процеса и удовлетворяват като резултат както студентите, така и преподавателите.
COVID-19 и управлението на поведението на хората: поуки от практиката
В кризисни моменти от решаващо значение за успешния изход от ситуацията и гарантиране на сигурността е
умелото управление на поведението на хората в посока, която осигурява изпълнение на антикризисните мерки. На
практика това се оказва една доста сложна и комплексна задача, която изисква прилагане на съвкупност от мотиватори
на човешкото поведение, работещи на различни нива на човешкото възприятие. За да се достигне до поуките от начина,
по който се управляваше поведението на хората по време на пандемията от COVID-19, извънредното положение и
физическата (социалната) изолация, се налага да се направи анализ за използването на всеки един от тази съвкупност
от мотиватори. С цел постигане на системност разглежданата съвкупност от мотиватори на поведението на хората се
разделя на три групи.
В първата група попадат мотиваторите, чието действие е насочено към „входа“ на обекта за въздействие (в
конкретния случай това са хората, подложени на ограничения поради пандемията от COVID-19) и за чието приложение
се приема, че не изисквт активно участие на същия този обект на въздействие. Такива мотиватори са информираността
на лицата, засегнати от кризата, заповедите, наказанията и наградите. Полезността на информираността на хората не
подлежи на съмнение, но поставя някои изисквания. Те са от рода на: информация с какви качества се предоставя на
засегнатите от кризата, какви форми и какви канали за комуникация се използват, точно ли се адресира информацията
и т.н. Отклонението от посочените изисквания прави информацията не толкова полезна, а дори създава условия
за дезинформиране на засегнатите от кризата. Ако се вгледаме в начините, по които хората бяха информирани за
ситуацията, свързана с извънредното положение и пандемията от коронавируса, ще открием някои грешки, които
снижиха или дори не доведоха до постигане на желаните ефекти под формата на модел за поведение. Без да
подминавам и пренебрегвам опитите за насочване на поднасяната информация само в определени посоки или за
дезинформиране на хората, ще дам няколко конкретни примера:
● при създаването на официална информация относно състоянието и мерките за справяне с коронавируса
предпочитанията бяха насочен към т.нар. „добри практики“, а не към използване на метрики за добиване на данни
и тяхното интерпретиране. Добрите практики са полезен инструмент с уговорката, че с прилагането им не се постига
системност, както и че те по-често имат локално значение;
● там, където се използваха метрики, те не винаги бяха удачни и не носеха полезна информация. Като пример
ежедневно ни беше съобщавана средната възраст на лицата, заразени с коронавирус. Данните за възрастта на
заразените лица представлява един числов ред, размахът на който в конкретния случай беше равен на 94 (найвъзрастният заразен беше на 95 години, а най-младият на 1 година). При подобна стойност на размаха средната
стойност на съвкупността от данни не носи полезност, тъй като тя не представя общото за групата данни, които
обобщава;
● стремежът да се представи картината на бъдещото развитие на кризата беше разбираем като намерение, но
не толкова разбираем като използвани инструменти. В определен момент официалните медии обърнаха внимание на
това, че учени, изследователи от авторитетна научна институция, са разработили три сценария за бъдещото развитие
на кризата, като вероятностите за реализиране на всеки от тези три т.нар. сценария беше определена съответно
като 20%, 60% и 20%. Теорията, която ползва сценариите като инструменти за познаване на бъдещето, приема,
че сценарият представлява правдоподобно описание на бъдещето и всеки от сценариите в един пакет е с еднаква
вероятност, т.е. сценариите са еднакво правдоподобни. Другата теория, която се занимава с познаването на бъдещето,
е прогнозирането, според което за обекта на прогнозата се разработват няколко варианта на прогнози, като за всеки
от тях се посочва вероятността за реализиране. С риск да бъда обвинен във формалност, ще кажа, че онова, което
медиите представиха, не са сценарии, а са прогнози;
● усилията на Националния оперативен щаб в даден момент бяха подчинени на това да се елиминират всички
рискове, идващи от създалата се кризисна ситуация. За онези, които са запознати с теорията за управление на риска,
е известно, че пълното елиминиране на риска нито е възможно, нито се препоръчва. На практика подобни ангажименти
имат за цел единствено да се създадат у хората нереални очаквания (освен ако ангажиментите не са на базата на
некомпетентност);
● накрая не само че касае моя роден град, но и за да разведря анализа, ще посоча още една констатация на щаба:
през изминалия ден в област Плевен почти няма нови случаи на заразени с коронавирус. Лично на мен не ми става
ясно как терминът „почти“ са използва за измерване на обект с две възможни позиции: има заразени и няма заразени.
Друг мотиватор на поведението на хората от първо ниво са заповедите. Този инструмент се приема за полезен в
определена среда, където традицията е да се изпълняват заповеди без същите да бъдат коментирани (става дума за
армията). Приложени в други среди, ефективността на заповедите рязко намалява и дори се достига до обратен ефект,
т.е. хората отказват да изпълняват издаваните заповеди. Обръщайки се към кризата с коронавируса, могат да се видят
повече случаи на нерационално и непрофесионално използване на заповедите като мотиватор на поведението на
хората, отколкото случаи на полза от издадените заповеди. Тук могат да бъдат поставени следните проблеми:
● кой има правото да издава заповеди, които ограничават правата и свободите на гражданите, и дали изобщо
ограничаването на тези свободи, гарантирани от Конституцията е възможно чрез издаване на заповеди на министър;
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Фиг. 1. Оценки за използването от страна на преподавателите на различните инструменти за дистанционно
и електронно обучение

● доколко обмислени бяха издаваните заповеди, след като валидността на една част от тях се измерваше с часове, след което същите бяха отменяни. Да не говорим, че това не беше еднократен прецедент, а по-скоро инструмент
на управление от типа „проба-грешка“;
● доколко адекватен беше контролът за изпълнението на заповедите и дали те по-скоро не предизвикаха обратен
ефект по отношение на моделирането на поведението на лицата, към които бяха адресирани.
Като други мотиватори от първата група могат да бъдат посочени наградата и наказанието. Тези два инструмента
винаги се разглеждат в тясно единство и често пъти се достига до спорове кой от тях е по-полезен при моделиране
на поведението на хората. В някои случаи се предпочита наградата, тъй като тя стимулира хората да следват
исканото поведение. В тези случаи наказанието се поставя на второ място главно поради факта, че то предизвиква
негативна реакция у наказания, който се отдръпва от желания курс на поведение. Без съмнение, остава полезността
на наказанието стига то да бъде адекватно на провинението, да бъде справедливо и да се разбира от онзи, спрямо
който е приложено. Желаният ефект по отношение на налагане на определен модел на поведение у хората е
възможен при съвместно и разумно използване на двата мотиватора. В разрез с това разбиране в хода на кризата с
коронавируса от страна на властите беше използван само единият от двата инструмента и това бяха наказанията. Найпарадоксалното в случая бяха размерите на наказанията, които не кореспондираха с икономическите и социалните
условия на средата, в които тези наказания се прилагаха. Като пример първоначалният размер на наказанията за
неспазване на противоепидемичните мерки предизвика не само учудване, но и възмущение у хората и се превърна в
тема за поредици от дискусии. В общи линии наказанията не изиграха очакваната роля не защото нямат потенциала
на мотиватор, а защото бяха прилагани по непрофесионален начин. За техния антипод – наградите и поощренията,
изобщо не стана дума по време на кризата.
Характерна особеност на мотиваторите за поведението на хората, които поставям във втората група, е активното
участие на онези, към които те са насочени. Тук става дума за мястото и ролята на организационната култура като
инструмент за задаване на желан модел за поведение. Дефиницията, която съм възприел, казва, че организационната
култура е онова, което хората правят, когато мениджърът/контролиращият е с гръб към тях. Ако хората спазват
изискванията, без да са обект на институционален контрол, то може да се приеме, че е налице организационна култура
в определения аспект. Обратното също е вярно. Изграждането на организационна кулутра изисква активно участие
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Фиг. 2. Оценки на студентите за полезността на инструментите за електронно обучение
на всички лица и комбинирането на три елемента – познавателен, поведенчески и емоционален. При изградена
организационна култура хората спазват изискванията и имат желания модел за поведение не като следствие от
налаган контрол, а по силата на собстветното си разбиране за важността на ситуацията и свързаните с нея мерки. Как
стоеше въпросът с изграждане на организационна култура по отношение на пандемията от коронавирус и спазването
на противоепидемичните мерки. По проблемите на първия компонент, а именно познавателния, анализът вече беше
направен в частта за информираност на хората. Моделите за поведение също бяха противоречиви и аргументите за
това твърдение са следните:
● моделите за поведение и стратегиите, които препоръчваха една група експерти, противоречаха на моделите
за поведение и стратегиите, препоръчвани от друга група експерти. Не бяха редки и случаите когато експертизата на
тези т.нар. „експерти“ беше подлагана под съмнение, а с това на съмнение бяха подлагани и моделите за поведение,
които те препоръчваха;
● препоръките за носене на маски често пъти губеха своя ефект при вида на лидери, които се движат свободно
и комуникират без да спазват изискването за носене на предпазни маски или като носеха предпазни маски по начин,
който ги прави безсмислени.
Третият компонент на организационната култура, а именно емоционалният компонент, беше манипулиран единстнвено в посока към създаване у гражданите на негативни емоции под формата на страх и паника. За радост, голяма
част от апокалиптичните прогнози на официалните органи, които трябваше да изградят съответни емоции у хората, се
оказаха неверни и дори бяха оценени като дезинформация.
Като цяло организационната култура като мотиватор на поведението на хората не беше използвана по добрия
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начин в условията на кризата с коронавируса и тук е въпросът защо – дали умишлено бяха изкривени отделните компоненти, или става дума за некомпетентност.
Поставените от мен в третата група мотиватори на поведението на хората са обърнати към „изхода“ на обектите,
за които са предназначени, т.е. те се характеризират с това, че при тях се стъпва върху резултатите от поведението
на субектите, за да се накарат същите да следват определени изисквания и да спазват определени мерки. Ще дам
примери с два такива инструмента, взаимствани от теорията на психологията, и ще ги отнеса към условията на кризата
с коронавируса:
● атрибутивната теория, съгласно която, ако хората се убедят, че тяхното поведение води до получаване на
желаните резултати, то те ще следват това поведение, което се оказва полезно за тях и за организацията. В конкретния
случай, ако хората бяха накарани да вярват, че спазването от тяхна страна на противоепидемичните мерки води до
снижаване на заплахата от разпространение на коронавируса, то те неминуемо биха поддържали желания модел за
поведение, съобразавщ се с поставените ограничения;
● „балансът на последствията“ представлява инструмент, при който по подходящ начин се задават и комуникират
аргументите за желания и нежелания модел за поведение. Разумността и разбираемостта на тези аргументи от страна
на хората гарантира спазването от тяхна страна на желания модел за поведение.
Като обобщаващ извод може да се каже, че инструментите, с помощта на които може да се повлиява върху
поведението на хората в условия на криза, не бяха исползвани по адекватен начин по време на пандемията с
COVID-19. Каква е поуката от практиката – ще използвам думите на един уважавен от мен професор по сигурност, а
именно: в условия на криза най-полезният инструмент на практиката е добрата теория. Ако концепцията за управление
на поведението на хората по време на криза се базира на подходащите теоретични решения, то резултатът би бил
под формата на осъзнато и доброволно поведение на хората, отговарящо на критичността на създадената ситуация.
Заключение
Колкото и нежелани да изглеждат кризите в сигурността, те следва да се разглеждат и като възможност
за самоусъвършенстване на базата на извлечените поуки от практиката. Направеният анализ за влиянието на
пандемията от COVID-19 в областите на висшето образование и управлението на поведението на хората, колкото и да
не е изчерпателен, дава представа за допуснатите пропуски и слабости. В случая е правилно да се разбере и оцени, че
причината за тези пропуски и слабости не е в липсата на научно осигуряване, т.е. в липсата на инструменти за тяхното
преодоляване, а по-скоро в липсата на достатъчно знания и подготовка у онези, които са отговорни за вземаните
решения и въвежданите мерки. Подобно разбиране начертава и насоките за бъдещата работа, добрите резултати
от която, без съмнение, изискват научно-теоретично, а не „занаятчийско“ отношение към проблемите на сигурността.
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Резюме: Често пъти изглеждащи близки по своето звучене понятия се приемат за синоними, но навлизайки
в детайли се оказва, че подобно възприемане е неточно, некоректно и дори подвеждащо. Подобен е случаят с
понятията „киберсигурност“ и „киберустойчивост“. Може ли фактът за това, че и двете понятия се отнасят
до състояния на киберсредата да бъде основание те да се разглеждат като взаимнозаменяеми? Отговорът
на този въпрос вълнува редица автори и като резултат се появяват различни гледни точки за отношенията,
в които се намират киберсигурността и киберустойчивостта. Лесен за приложение инструмент да бъдат
разграничени двете понятия е начинът, по който те се отнасят към възникването на инцидент със сигурността
на компютърните системи и мрежи. Когато във фокуса е тезата „ако възникне инцидент“ теорията за
киберсигурността изглежда по-приложима, но в случай, че във фокуса е тезата „когато възникне инцидент“, на
преден план излиза разбирането на киберустойчивост.
В доклада се прави анализ на разбиранията за същността, съдържанието, ролята и взаимната връзка
между киберсигурността и киберустойчивостта. Стремежът е да се докаже тезата, че осигуряването на
работоспособност на компютърните системи и мрежи изисква въвеждане на контроли в интерес както на
киберсигурността, така и на киберустойчивостта.
Ключови думи: киберсигурност, киберсутойчивост, контроли за сиурност.
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Abstract: Often seemingly similar concepts are taken as synonyms, but going into details it turns out that such a
perception is inaccurate, incorrect and even misleading. The case with the concepts of cybersecurity and cyber resilience is
similar. Could the fact that both concepts refer to cyber environments be grounds for considering them as interchangeable?
The answer to this question excites a number of authors, and as a result, different perspectives on the relationship in which
cybersecurity and cyber resilience are emerging. An easy-to-use tool to distinguish the two concepts is the way they relate to the
occurrence of a security incident on computer systems and networks. When the focus is on the „if an accident arise“ thesis, the
theory of cybersecurity seems more applicable, but if the focus is on the „when an accident occurs“ thesis, the understanding
of cyber resilience comes to the fore.
The report analyzes the understanding of the nature, content, role and interrelationship between cybersecurity and
cyber resilience. The aim is to prove the thesis that ensuring the operability of computer systems and networks requires the
introduction of controls in the interests of both cybersecurity and cyber resilience.
Key words: cyber security, cyber resilience security controls.

И

нтересът на автора към проблема за взаимната връзка между двете понятия, характеризиращи състоянието на
една и съща среда, а именно киберпространството, води началото си от публикуването през 2016 г. на националната стратегия за киберсигурност, носеща наименованието „Киберустойчива България 2020“. От идеите, включени в
стратегията, може да се остане с разбирането, че връзката между киберсигурността и кибер устойчивостта е линейна
и целта е с помощта на адекватни стратегически мерки да се премине от първото състояние (киберсигурност) към
второто състояние (киберустойчивост). Този модел на мислене поставя няколко въпроса: дали след постигане на кибер
устойчивост ще отпадне необходимостта от киберсигурност; дали състоянието на киберустойчивост надгражда кибер
сигурността и по този начин запазва онова, което стои в основата на тази сигурност; дали двете състояния не са взамино изключващи се и преминаването към второто налага премахване на първото и т.н.
Намирането на отговори на горните въпроси се оказа достатъчно сериозно предизвикателство за изясняване на
същността и проследяване на разбиранията за взаимната връзка между понятията кибер сигурност и кибер устойчивост. Резултатите от това проучване намират израз в настоящето есе.
Дефиниране на киберустойчивостта
Търсейки отговори за същността на проблемите в света около нас не е трудно да открием, че като свойство на
обектите и системите, устойчивостта е показана и видима по най-добър начин в природата. Дърветата са създадени
да понасят, но да не се пречупват от тежестта на натрупания върху клоните им сняг или под напора на бурни ветрове. Човешкото тяло е с възможности за пречистване на кръвта, възстановяване на клетки и отговор на атаки от
страна на бактерии и вируси. Сърцевината на устойчивостта, и в частност на киберустойчивостта, е в подготовката
за отговор на въздействия от страна на средата, но не чрез реакция (реактивно), а по-скоро чрез адапритане и
приспособяване.
От направеното проследяване авторът разкрива, че във времето терминът „устойчивост“ е бил дефиниран и
интерпретиран по различни начини в зависимост от контекста, в рамките на който е бил използван. Като примерна
дефиниция за устойчивост може да бъде посочена способността на организацията да се подготви и планира за приемане, възстановяване и успешно адаптиране към нежелани събития. Друго определение казва, че устойчивостта
представлява способност на организацията да се подготви за и адаптира към променящи се условия, както и бързо
да се възстановява след въздействия. Онова, което обединява горните две определения, за термина „устойчивост“ са
характеристиките:
● адаптиране, изразяващо се в промяна в мениджърския подход и в стратегията за отговор преди настъпване на
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разрушителното събитие или бъдещата заплаха на базата на поуките от практиката от предходни инциденти;
● подготовка, намираща израз в предвиждане и планиране срещу потенциални заплахи и стресори, както и идентифициране и контролиране на критичните функции на системи и процеси, изложени на риск;
● издържливост или способност за поддържане на бизнес процесите без съществени ограничения и загуба на
функционалност при възникване на инцидент;
● възстановяване, изразяващо се в способност за завръщане към първоначалния пълен обем на бизнес процесите и функционалностите след отстраняване на инцидента.
На базата на описаните по-горе характеристики киберустойчивостта може да бъде определена като способност за
адаптиране към променящи се условия, както и за подготовка, понасяне и възстановяване от инциденти. Киберустойчивостта е необходима за системи, за които се изисква непрекъсната работоспособност и достъпност. Тя се изгражда
като присъща характеристика на тези системи вътре в тях и в интерес на доставяните или поддържаните от тях услуги.
Интернет и другите форми на дигитални информационни технологии отдавна са се превърнали в основа на социалната и икономическата дейност. Тази промяна оказва значимо влияние върху ефективността на организациите
чрез промяна в начина, по който те оперират във вътрешен план и комуникират с други организации във външен план;
върху усъвършенстване на бизнес моделите; както и върху нарастване на скоростта и намаляване на разходите за
ежедневната дейност.
Зависимостта на хората и фирмите от интернет отдавна е ежедневие. В същото време това взаимодействие се
асоциира с достатъчно значими рискове. Като пример информация, съхранявана в системите и предавана по мрежите,
често пъти става обект на атака от страна на киберпрестъпниците.
Както потребителите, така и фирмите като цяло стават жертви на киберпрестъпни действия и понасят негативни последствия от рода на кражба на информация, загуба на финансови средства, разрушаване на информационни
системи и т.н. Последствията могат да бъдат свързани също така с увреждане на имиджа и доверието, загуба на
конкуретни предимства.
В тази ситуация създаването и поддържането на киберустойчивост може да помогне чрез достатъчно ефективни
стратегии срещу възникващите рискове.
Едно от определенията за киберустойчивостта казва, че тя е способност за превенция, откриване и коригиране на
влиянието на инцидент върху информацията и действията с нея в интерес на бизнеса.
Киберустойчивостта е предназначена да осигури нужната увереност в това, че организацията може да продължи
по един достатъчно конфиденциален начин да предоставя услуги като резултат от своите бизнес процеси. Ефективността на киберустойчивостта следва да бъде измервана с помощта на същите метрики, с които се измерват резултатите от бизнеса.
Използването на компютърни системи и тяхното свързване в глобална мрежа и в редица по-малки мрежи доведе
до революционни промени в живота и бизнеса на хората. Успоредно с това нарастват изискванията към сигурността
и практиките за нейното постигане. Персоналните компютри облекчават достъпа до подобна информационна инфраструктура, която престава да бъде под строги мерки за сигурност. Потребителите се превръщат, от една страна, в
ключов компонент на сигурността на компютрите и мрежите, а от друга страна, в основна цел за атака. Техническите решения за сигурност играят съществена роля, но те не покриват потребителите и процесите. Информационната
сигурност престава да бъде задача само на отдела, занимаващ се професионално със свързаните проблеми. Тя се
превръща в отговорност и мисия на целия персонал.
Киберустойчивост vs. киберсигурност
Термините „киберпространство“, „киберсигурност“ и „киберустойчивост“ навлизат в речниците на различни групи
лица през последните едно-две десетилетия. За да бъдат разграничени, правилно разбирани и да бъдат избегнати
грешните асоциации, се налага понятията да бъдат сравнявани. В тази връзка е сравнението между киберсигурността
и киберустойчивостта.
Образно казано, предназначението на киберсигурността е да държи „злосторниците“ вън от системите и мрежите.
Като пример една държава решава да построи стена, която да спира нежеланите посетители. Тази стена може да бъде
много висока, снабдена с различни технически и физически средства за затрудняване на достъпа, но остава въпросът
дали сама по себе си стената ще бъде достатъчна за постигане на целта. В същия случай възможна алтернатива е
построяването на няколко стени, като тази алтернатива е позната като „защита в дълбочина“. За съжаление, и двете
алтернативи не гарантират, че ще спрат достъпа на нежеланите посетители. Описаният модел се доближава да идеята за киберсигурност. Тя може да бъде разглеждана като серия от мерки (контроли), фокусирани върху превенцията
срещу хакери и други злосторници и техните нежелани действия спрямо компютърните системи и мрежи. В повечето
случаи мерките или контролите представляват достатъчно средство за превенция на кибератаките. В същото време
като аксиома се приема, че стопроцентова превенция е невъзможна и доказателство за това са успехите на хакерите
да преодолеят прилаганите контроли за сигурност. Този факт поражда потребността от изграждане и поддържане на
киберустойчивост или, с други думи, на способности за отговор на атакуващите, когато те вече са вътре в системата
или мрежата. Важността на киберустойчивостта става реална, когато срещу кибератаките се мисли и действа с разбирането „не ако, а когато“.
Определенията описват киберустойчивата организация като такава, която притежава способности за отговор и
възстановяване след киберинцидент, запазваща възможността да функционира и извличаща поуки от случилото се,
което я прави по-силна при бъдещи инциденти. В тази посока на мисли с концепцията за киберустойчивост са свързани
разбиранията за управление на непрекъснатостта на бизнеса.
Ако киберсигурността и киберустойчивостта се разглеждат като две отделни неща, то връзката между тях би
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изглеждала линейна, т.е. първо се появява нуждата от киберсигурност, а след това нуждата от киберустойчивост.
Възможно е и разбиране, според което киберустойчивостта включва киберсигурността. По въпроса за взаимоотношението между киберсигурност и киберустойчивост съществуват различни мнения. Едни автори разглеждат първо
особеностите на киберсигурността и като продължение анализират особеностите на киберустойчивостта. Световният
икономически форум в своя публикация разглежда киберустойчивостта с помощта на бинарен подход, т.е. една система може да бъде едновременно както сигурна, така и несигурна. В основата на това разбиране се обръща внимание на
разликата между управление на достъпа при киберсигурността и стратегическото, дългосрочно мислене, което лежи в
основата на киберустойчивостта.
Според NIST киберустойчивостта представлява процес, включващ пет фази: идентифициране, защита, разкриване, отговор и възстановяване след инцидент с киберсигурността. При идентифицирането се говори за развитие на
способностите за управление на риска за киберсигурността. В този смисъл киберсигурността се разглежда като част
от киберустойчивостта.
Киберустойчивостта се определя като способност на глобалните системи и мрежи или на отделните компютърни
системи и локалните мрежи да устояват на непланирани и нежелани въздействия и своевременно да възстановяват
своята работоспособност. От своя страна киберсигурността се определя като състояние на липса на опасност или
заплаха, което включва защитата на онова, което е важно или ключово, често пъти при подчертаване на превенцията
и по-малко внимание върху възстановяването от инциденти.
В крайна сметка, ако се претеглят различните мнения, може да се стигне до обобщението, че киберустойчивостта
е по-общото, по-обширното понятие, което по един или друг начин включва концепцията за киберсигурност.
Ползи от киберустойчивостта. Балансиране на киберустойчивостта
Използването на една или друга теоретична концепция се определя от ползите, които тя предоставя на потребителите. Ползите от киберустойчивостта могат да бъдат определени по следния начин:
● оптимизиране на възможностите за развитие и иновации за правене на бизнес в дигитална среда;
● създаване на стратегии за управление на риска, чиято цел е активно управление на уязвимостите, заплахите и
последствията/влиянието върху критичните за бизнеса системи и информация вместо концентриране върху опитите
за превенция на инцидентите;
● изграждане на увереност, че бизнесът може да функционира и създава стоки и услуги дори в условията на
инцидент с компютърните системи и мрежи;
● изграждане на доверие у потребители, партньори, доставчици и т.н.
Добрата киберустойчивост може да допринася полза извън снижаването на заплахите и рисковете.
Основните компоненти на една достатъчно ефективна система за киберустойчивост са:
● ясна ангажираност и отговорност на стратегическия мениджмънт към въпросите на киберустойчивостта;
● наличие на подходящо обучен и трениран екип;
● оценяване и приоритизиране на информационните активи на организацията спрямо нейната мисия и поставената цел;
● идентифициране и оценяване на заплахите и зависимостите на организацията, свързани с вътрешната и външната среда;
● използване на общ език и споделяне на еднакво разбиране на понятията, свързани с киберустойчивостта;
● оценяване на зрелостта на организацията по отношение на киберустойчивостта и създаване на адекватен,
подреден по приоритети и осигурен с ресурси план за прилагане на добри практики и ръководства за киберустойчивост;
● подходящ баланс между контролите за превенция, разкриване и коригиране на последствията от инцидент със
сигурността на информационните активи.
Балансирането на киберустойчивостта намира израз в балансиране на превантивните, детективските и коригиращите контроли. За да бъде достатъчно ефективна киберустойчивостта, организацията следва да прилага по един
балансиран начин горните три вида контроли:
● превантивни, за предотвратяване на инциденти със сигурността на информационните активи;
● детективски, за своевременно откриване на възникването на инцидент със сигурността на информационните
активи;
● коригиращи, за отговор и възстановяване от последствията от инцидент със сигурността на информационните
активи.
При търсене на баланс между трите вида контроли организацията следва да отчита разходите и ползите от мерките за превенция, както и краткосрочното влияние върху киберустойчивостта на инцидента по време на неговото
разкриване и отстраняване. За да определи какви точно контроли трябва да бъдат приложени, организацията следва
да прецени някои конкуриращи се нужди за продължаване на бизнес процесите, контролиране на разходите, удовлетвореност на потребителите, снижаване на риска за киберустойчивостта. Тези решения следват единна и базирана на
оценката на риска стратегия, отговаряща на апетита и толеранса към риска.
При възниване на инцидент с информационните активи контролите за превенция губят своята ефективност. В
тези случаи нараства значението на детективските и коригиращите контроли, които са част от реакцията/отовора при
възникване на инцидент. Двата вида контроли допринасят за намаляване на нежеланите последствия от инцидента.
От друга страна, същите тези контроли следва да бъдат съгласувани с плана за непрекъснатост на бизнеса в частта
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му, касаеща информационните активи и информационните услуги.
Киберустойчивостта разчита на добрия баланс между хора, процеси и технологии. Често допускана грешка е прекаленото разчитане на един от тези компоненти, а именно на технологиите, и пренебрегване на огромния принос,
който могат да имат към киберустойчивостта добре информираният потребител и правилно проектираните процеси.
Наличието на пропуски, слабости, уязвимости в един от трите компонента може да компрометира киберустойчивостта
като цяло, както и да снижи ефективността на останалите два. Киберустойчивостта разчита и се базира на подходящ
баланс между хора, технологии и процеси, като трите компонента следва да се разглеждат в тяхното единство, с
допълваща сила и без пропуски.
Връзката между отделните компоненти – хора, процеси и технологии, и киберустойчивостта може да бъде описана
по следния начин:
● Хора и киберустойчивост: природата на немалка част от заплахите за киберустойчивостта включва потребителите
в различен аспект. Недобре или неправилно информираните потребители се явяват сериозна уязвимост, а едновременно
с това и заплаха за киберустойчивостта. С помощта на специфично и адресирано към конкретните нужди на потребителите обучение може да се повиши степента на тяхната готовност за противодействие срещу заплахите и за реагиране по
достатъчно ефективен начин при възникване на инцидент с киберустойчивостта.
● Процеси и киберустойчивост: процесите, протичащи в организацията се подчиняват на строги правила и следват
стриктни изисквания при тяхното изпълнение. При намиране на мястото на изискванията за киберустойчевост в хода на
създаване на процесите следва да се отчитат изповядваната в организацията философия, организационната култура,
апетитът и толерансът към риска. На практика при проектиране на процесите трябва да се търси баланс между нивото
на риска за киберсигурността и нивото на ефективност и удобство на извършваните операции в рамките на процесите.
● Технологии и киберустойчивост: историята на киберустойчивостта, водеща началото си от появата на компютърната сигурност, познава разбирането за това, че сигурността на информационните технологии е работа на специалистите в съответния отдел. Това разбиране е претърпяло развитие в няколко насоки. С течение на времето става
ясно, че всички потребители, т.е. целият персонал на организацията, има място и роля и носи отговорност за постигане
на киберустойчивост. От друга страна, киберустойчивостта започва да се търси и изисква в рамките на всички процеси,
които обработват информация, т.е. в пълен обем от дейността на организацията.
Организацията трябва да може да постига баланс между защитата на информационните активи и реализирането
на иновационните цели. Този баланс следва да се подчинява на бизнес потребностите и да отчита, че:
● нарастващото споделяне на данни и информация може да доведе до нови бизнес възможности, които от своя
страна да повишат ефективността на организацията, но, от друга страна, могат да повишат риска за споделяната
информация и за организацията като цяло;
● въвеждането на нови технологии може да разкрие възможности за нови бизнес процеси, но успоредно с това
може да разкрие нови уязвимости, които да изискват допълнителни контроли за сигурност;
● политиката, стимулираща персонала да бъде креативен и да предлага иновативни идеи, може да помага за
развитието на организацията, но може да окаже влияние в посока към пренебрегване на контролите за сигурност и
оттам до повишаване на риска за организацията.
Няма единно и универсално правило за това как да се постигне максимална киберустойчивост. Решението за
размера на инвестициите в областта на киберустойчивостта следва да бъде добре информирано и да включва:
● правилна оценка за това кои са критичните (информационни) активи, къде се намират те и как се използват;
● оценка на свързаните с горните активи заплахи, уязвимости и рискове;
● прилагане на достатъчно ефективни стратегии за снижаване на свързаните рискове.
Анализът на разходите и ползите от гледна точка на киберустойчивостта се затруднява основно за сметка на
представяне на рисковете с помощта на финансови метрики.
Жизнен цикъл на киберустойчивостта
Изграждането и поддържането на киберустойчивост представлява процес, който протича през последователни
етапи, формиращи т.нар. жизнен цикъл на киберустойчивостта.
Този жизненн цикъл включва разработване на стратегия, проектиране, въвеждане, използване и непрекъснато
подобрение на системата за киберустойчивост (виж фиг. 1).
Отделните компоненти от жизнения цикъл на киберустойчивостта могат да бъдат описани по следния начин:
● стратегията за киберустойчивост фокусира всички дейности по изграждане и поддържане на киберустойчивост
в общи цели и подпомага постигането на намеренията на стратегическото ръководство. В стратегията се определят
критичните информационни активи (системи, приложения, информация, услуги, роли, персонал), както и заплахите и
уязвимостите за тяхната сигурност;
● проектиране на система за киберустойчивост, което се изразява в проектиране на система за мениджмънт и съответни контроли, които отговарят и привеждат в изпълнение стратегията за киберустойчивост. В хода на проектирането се
избира съвкупност от подходящи контроли и процедури, обучава се персоналът и т.н. Определя се също така кой какво
прави и какви отговорности има при вземане на свързаните решения и при изпълнение на предвидените дейности;
● внедряване на система за киберсигурност, изразяващо се в пренасяне на решенията от етапа за проектиране
до практическото им прилагане. В тази етап се включва тестването на избраните контроли, при което се уточнява: как
ще бъде откриван инцидент със сигурността на информационните активи, как ще се преценява естеството на наруше-
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Фиг. 1. Етапи от жизнения цикъл на киберустойчивостта
нието на работния режим на ключовите активи, как ще се определя източникът на инцидента (външен или вътрешен,
природен или предизвикан от човека и т.н.);
● използване на системата за киберустойчивост, което на практика представлява използване на предвидените
контроли, откриване, отговори, възстановяване след инцидент със сигурността на информационните активи. Включва
непрекъснато тестване на ефективността на контролите, поддържане на готовност за отговор на инцидент, следване
на предварително разработените планове и процедури, своевременно реагиране на възникнал инцидент със сигурността на информационните активи;
● непрекъснато подобряване на системата за киберустойчивост, което цели осигуряване на достатъчно ефективна работа на системата за киберустойчивост при настъпващите промени в средата. В рамките на отговорите на
инциденти със сигурността на информационните активи се формулират поуки от практиката, на чиято база се правят
предложения за подобрения на системата за киберустойчивост в областите на контролите, процедурите, обучението
на персонала, стратегията за киберсигурност.
Заключение
Понякога научните среди влизат в т.нар. „игра с понятията“, при което се представят различни гледни точки, от които се дефинират сходни понятия и по този начин се търсят различия в тяхната същност и съдържание. Практичността
и полезността обаче изискват търсене на смисъла не във формата, а в съдържанието. В този ред на мисли понятията
„киберсигурност“ и „киберустойчивост“, погледнати от гледна точка на тяхното съдържание, разкриват необходимостта
от прилагане на един по общ подход при разглеждане на сигурността на киберпространството. Потвърждава се необходимостта от съчетаване на активното управление, свързвано в случая с мерките за осигуряване на киберсигурност,
и адаптивното управление, зависещо от способностите за киберустойчивост.
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Резюме: Светът преживява радикална трансформация. Тя има четири измерения, всяко от които е нов тип
общество – Глобализирано общество, Постмодерно общество, Мрежово общество и Рисково общество. Рисковото
общество отразява системно-управленското измерение на трансформацията и е свързано с променящото
се съдържание на сигурността. В Рисковото общество освен проблемите, свързани със сигурността (security
problems), проблемите, същностни за сигурността (securitized problems), и рисковете (risk problems) на преден план
излизат като качествено ново явление рисковизираните проблеми (riskized problems). Рискът е свързан с присъща
на него уязвимост и той диагностицира системата за да открие тази уязвимост и да се реализира чрез и през нея.
Съответно всяка уязвимост на системата може да стане място, чрез и през което свързаният с нея риск може
да се материализира с всички деструктивни последствия за системата. Рисковизираният проблем се появява при
значително повишаване на потенциала на един риск до критични и дори до катастрофични величини. Тогава той
не търси пряко свързаната с него уязвимост, а може да се реализира чрез и през ВСЯКА уязвимост на системата.
Аналогично, когато рисковизираният проблем се е материализирал чрез и през дадена уязвимост, тогава тази
уязвимост може да бъде експлоатирана не само от свързания с нея риск, а и от всеки друг риск. През призмата
на рисковизацията може да се разглежда и вирусът Covid-19. Този вирус е пример за рисковизиран проблем, т.е.
проблем, който може са „пробие“ през която и да е уязвимост на една държава, и заедно с това уязвимостта, през
която той е „пробил“, става достъпна за който и да било друг риск за тази държава.
Ключови думи: риск, сигурност, секюритизация, уязвимост, рисковизация.
Professor Nikolay Slatinski, PhD. RISKIZED PROBLEMS – A QUALITATIVELY NEW PHENOMENON
IN THE RISK SOCIETY
Rakovski National Defence College, nikslat@gmail.com
Abstract: The world is undergoing a radical transformation. This transformation has four dimensions, each of which is
a new type of society - Globalized society, Postmodern society, Network society and Risk society. The Risk society reflects the
system-management dimension of the transformation and is related to the changing content of security. In the Risk society, in
addition to security problems, securitized problems and risk problems, also riskized problems come to the fore as a qualitatively
new phenomenon. The risk is associated with an inherent vulnerability and it diagnoses the system to detect this vulnerability
and to realize itself through it. Accordingly, any vulnerability of the system can become a place through which the risk associated
with it can materialize with all the destructive consequences for the system. The riskized problem occurs with a significant
increase in the potential of a risk to critical and even catastrophic values. Then it does not look for the vulnerability directly
related to it, but can realize itself through ANY vulnerability of the system. Similarly, when a riskized problem has materialized
itself through a particular vulnerability, then this vulnerability can be exploited not only by the risk associated with it, but by any
other risk. The Covid-19 virus can be viewed through the prism of riskized problems. It is an example of a riskized problem – a
problem that could materialize itself through any vulnerability of a State and accordingly, the vulnerability through which this risk
is materialized becomes available to any other risk for this State.
Key words: Key words: risk, security, securitization, vulnerability, riskization.

С

навлизането в Рисковото общество на преден план излизат управлението на рисковете, необходимостта от изграждането на култура на не-рисково и дори на анти-рисково поведение, както и явлението рисковизация, с помощта на
което бихме могли да прозрем контурите на обществото, което някой ден ще наследи Рисковото общество.
Проблемите на сигурността са главно два типа: (1) проблеми, които са свързани със сигурността (security
problems); (2) проблеми, които са същностни за сигурността (securitized problems). Проблем, свързан със (засягащ)
сигурността (security problem), се превръща в проблем, същностен (насъщен) за сигурността (securitized problem), т.е.
той се секюритизира тогава, когато вследствие на него възникват качествени промени и обществото не може да ги
преодолее без мобилизация и структурни трансформации.
Дълго време водещи бяха проблемите, свързани със сигурността. Но след това водещи станаха проблемите,
същностни за сигурността (секюритизираните проблеми). Този тип проблеми излизат извън рамките на стандартната
политическа процедура за вземане на решения, т.е. извън рамките на нормалната политика на сигурност (свързана с
нормалните процеси и ситуации), и преминават в сферата на извънредната политика на сигурност, на секюритизацията
(тя е свързана с извънредните процеси и ситуации).
България е изправена пред сериозни опасности и заплахи, някои от които са се секюритизирали, т.е. попадат в
обсега на извънредността. Такива проблеми в сферата на националната сигурност са нарастващото социално разделение и демографската криза, преминаваща в демографска катастрофа, а в политическата сфера – корупцията.
В Рисковото общество нарастващ научен и практически интерес представляват проблеми, които от свързани с
(засягащи) риска, т.е. представляващи риск, пораждащи риск проблеми (risk problems), имат потенциала да ескалират
изключително бързо и да се трансформират в проблеми, пораждащи сериозни и комплексни рискове, т.е. да се рисковизират, да станат рисковизирани проблеми (riskized problems). Тези проблеми трябва да се „атакуват“ изпреварващо,
енергично, дори агресивно, при това на общото, на системното ниво, за да не бъде изпуснат контролът над тях и системата да се окаже тласната в дълга вълна на несигурност, поставяща под угроза самото ѝ съществуване.
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В разговорната реч и научната литература се използват като взаимнозаменими понятията „предизвикателство“,
„риск“, „опасност“, „заплаха“. Но това са различни понятия и при тяхното противодействие се използват, естествено,
различни стратегии. Ако систематизирамe тези понятия по степен на общност; неопределеност; зависимост от даден
субект; обвързаност с несигурността; непосредственост на деструктивността; време за противодействие, то те се подреждат по начин, за запомнянето на който може да се използва акронимътI ПРОЗа (Предизвикателство – Риск – Опасност – Заплаха), в същото време на английски акронимът е CreDiT (Challenge – Risk – Danger – Threat)1.
Според една утвърдила се класификация на видовете сигурност, сигурността бива абсолютна безопасност; защитена
безопасност; относителна сигурност и трансформационна сигурност (за лесно запомняне се използва акронимът АЗОТ)2.
● При абсолютната безопасност не съществуват никакви или съществуват практически пренебрежими въздействия върху системата и нейната сигурност.
Нека обаче въздействията започват да възникват и да нарастват. От отсъствие на въздействия или наличие на
пренебрежими въздействия, Zero [Non-existence] problems, ние вече имаме материализиране на някои проблеми, т.е.
протича процес на тяхната материализация, на появата на Материализирани проблеми, Materialized problems.
Близо до границата, където започва защитената безопасност (Фиг. 1), възниква зона на Материализирани проблеми. Създават се условия за преминаване от абсолютна безопасност към защитена безопасност, към „царството“ на
безопасността (safety). Материализираните проблеми са преход към Проблемите на безопасността:
Несъществуващи проблеми → Материализирани проблеми → Проблеми на безопасността
Zero [Non-existence] problems → Materializеd problems → Safety problems

Фиг. 1. Области на различните видове сигурност и зоните на преход

● При защитената безопасност съществуват въздействия върху системата, но тя може да ги неутрализира ефек-

тивно и те не оказват влияние върху сигурността ú.
Нека обаче въздействията, които системата може да неутрализира ефективно, започват да нарастват. От невлияещи осезаемо върху системата те вече влияят на нейната защитена безопасност, с други думи, влияят на безопасността, което ще рече на safety на системата. Това е процес на сейфтизация, на safetization на проблемите, на появата на
т.нар. Сейфтизирани проблеми, т.е. на появата на Safetized problems.
Близо до границата, където започва относителната сигурност, възниква зона на Сейфтизирани проблеми. Създават се условия за преминаване от защитена безопасност към относителна сигурност, към „царството“ на сигурността
(security). Сейфтизираните проблеми са преход към Проблемите на сигурността:
Проблеми на безопасността → Сейфтизирани проблеми → Проблеми на сигурността
Safety problems → Safetized problems → Security problems

● При относителната сигурност съществуват въздействия върху системата, които могат да окажат деструктивно

въздействие върху сигурността ú, но системата може да ги контролира ефективно и така да съхрани своята сигурност.
Нека обаче въздействията, които системата може да контролира ефективно, започват да нарастват. От неоказващи деструктивно влияние върху системата те вече влияят на нейната относителна сигурност, с други думи, влияят на
сигурността, което ще рече на security на системата. Това е процес на секюритизация, на securitization на проблемите,
на появата на т.нар. Секюритизирани проблеми или Securitized problems.
Близо до границата, където започва трансформационната сигурност, възниква зона на Секюритизирани проблеми.
Създават се условия за преминаване от относителна сигурност към трансформационна сигурност, към „царството“ на
риска (risk). Секюритизираните проблеми са преход към Проблемите на риска.
Проблеми на сигурността → Секюритизирани проблеми → Проблеми на риска
I
Акроним – съчетание от началните (една или повече) букви на две или повече думи, което се чете като
една дума.
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Security problems → Securitized problems → Risk problems

● При трансформационната сигурност съществуват въздействия върху системата, чиято ескалираща мощ може

да тласне системата отвъд критичната точка, след която тя изпада в несигурност и да доведат до изключително сериозни последици за сигурността ѝ, но системата е способна чрез извънредна мобилизация на наличните си ресурси
да извърши такива структурни трансформации, благодарение на които тя може тези въздействия да ги управлява
ефективно и така да съхрани своята сигурност.
Нека сега въздействията, които системата чрез мобилизация на своите ресурси и структурни трансформации
може да управлява ефективно, започват да нарастват. От непредизвикващи изключително сериозни последици върху
системата те вече влияят на нейната трансформационна сигурност, с други думи, влияят на цялостната картина на
риска по отношение на системата. Това е процес на рисковизация, на riskization на проблемите, на появата на т.нар.
Рисковизирани проблеми, т.е. на Riskized problems.
Близо до границата, след която се отива отвъд трансформационната сигурност, възниква зона на Рисковизирани
проблеми. Създават се условия за преминаване от трансформационна сигурност към „абсолютна безопасност“.
„Абсолютната безопасност“ може да се характеризира като онтологичнаII сигурност, ontological security (т.е сигурност на самото съществуване на системата)3.
Връщайки се към класификацията на видовете сигурност АЗОТ, можем да кажем, че всеки от отделните видове
сигурност се свързва със съответното общество, в което даденият вид сигурност е базисното понятие, неговата главна
характеристика.
Рискът е базисното понятие за Рисковото общество (Risk society). Естествено, и заплахата е базисното понятие за
обществото, на което тя е главната характеристика: Заплаховото общество (Threat society); и опасността е базисното
понятие за обществото, на което тя е главната характеристика: Опасностното общество (Danger society); и предизвикателството е базисното понятие за обществото, на което то е главната характеристика: Предизвикателственото
общество (Challenge society).
Както „Абсолютната безопасност“ може да се характеризира като онтологична сигурност, ontological security,
така и Проблемите на предизвикателството, Challenge problems, по самата своя същност са Онтологични проблеми,
Ontological problems4.
Обобщавайки по аналогия казаното по-горе, с така описания процес се създават условия за преминаване към
„царството“ на предизвикателството (challenge). Секюритизираните проблеми са преход към Проблемите на предизвикателството:
Проблеми на риска → Рисковизирани проблеми → Проблеми на предизвикателството
Risk problems → Riskized problems → Challenge problems или Ontological problems
Нека обобщим типовете проблеми за отделните общества.
• При защитената безопасност в Заплаховото общество проблемите са:
(1) свързани с безопасността – Проблеми на безопасността, Safety problems;
(2) същностни за безопасността – Сейфтизирани проблеми, Safetized problems.
• При относителната сигурност, в Опасностното общество проблемите са:
(1) свързани със сигурността – Проблеми на сигурността, Security problems;
(2) същностни за сигурността – Секюритизирани проблеми, Securitized problems.
• При трансформационната сигурност в Рисковото общество, проблемите са:
(1) свързани с риска – Проблеми на риска, Risk problems;
(2) същностни за риска – Рисковизирани проблеми, Riskized problems.
Един проблем, свързан с риска, Проблем на риска, може да нарастне рязко по потенциал, да се рисковизира, да
стане същностен за риска, рисковизиран проблем. Така той е вече проблем „на ръба“, близо до предела, след който
трансформационната сигурност преминава в „абсолютна безопасност“, т.е. в онтологична сигурност (или сигурност на
самото съществуване), а това е вече качествено различно състояние.
При рисковизация на проблема с нарастването на неговия потенциал системата се намира на границата на трансформационната сигурност и не може да управлява този проблем с нормалните подходи на риск-мениджмънта. Сигурността ѝ може да бъде взривена и системата да се срине в неуправляема несигурност, да „тръгне“ разпад на базисните
ѝ функции, да започне тя да губи системния си характер, системността си.
Всеки риск е пряко свързан с присъща на него уязвимост и той диагностицира системата, за да открие тази уязвимост и да се реализира чрез и през нея. Съответно всяка уязвимост на системата може да стане пролуката, чрез и през
която свързаният с нея риск може да се материализира – с всички деструктивни последствия за системата.
Рисковизираният проблем, достигнал критични и дори катастрофични величини, търси и е в състояние да ескплоатира изключително деструктивно не само уязвимостта, пряко свързана с него, но той може да се реализира чрез и
през всяка друга уязвимост на системата, чрез и през всяка друга системна уязвимост. Ето защо системата вече не
може да третира рисковизирания проблем сам за и по себе си, изолирано или поне независимо от другите проблеми, а
е нужно тя да подходи към проблемите на своята сигурност комплексно – всесистемно, общосистемно. Рисковизираният проблем има капацитета, притежава потенциала да разруши цялата система, той е подобен на рак, който разрушава
цялостния организъм, макар да го удря в един от конкретните органи.
Аналогично, когато рисковизираният проблем се е материализирал чрез и през дадена, пряко свързана с него
уязвимост, тогава тази уязвимост се превръща в пролука, достъпна за експлоатиране не само от свързания с нея риск,
а и от който да е друг риск.
През призмата на рисковизацията може да се разглежда и вирусът Covid-19. Този вирус е пример за рисковизиран
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Таблица 1

Връзка вид сигурност – тип проблем за сигурността.
Абсолютна
безопасност
Пренебрежимо малки/
Несъществуващи
проблеми →
Материализирани
проблеми
Zero/Non-existence
problems →
Materialized problems
Материализирани
проблеми →
Проблеми на
безопасността
Materialized problems →
Safety problems

Защитена безопасност

Проблеми на
безопасността →
Сейфтизирани
проблеми
Safety problems →
Safetized problems

Относителна
сигурност

Трансформационна
сигурност

Проблемите ескалират от → до
Проблеми на
Проблеми на риска →
сигрността →
Рисковизирани проблеми
Секюритизирани
Risk problems →
проблеми
Riskized problems
Security problems →
Securitized problems

Създават се условия да се премине към проблеми →
Сейфтизирани проблеми
Секюритизирани
Рисковизирани проблеми →
→
проблеми →
Проблеми на
Проблеми на сигурността
Проблеми на риска
предизвикателството
Safetized problems →
Security problems

Securitized problems →
Risk problems

Riskized problems →
Challenge problems

„Абсолютна безопасност“
(или Онтологична сигурност)
Проблеми на
предизвикателството
(или Онтологични проблеми)
[Челинджизирани проблеми]
Challenge problems
(или Ontological problems) →
[Challengized problems]

[Челинджизирани проблеми] →
? проблеми
[Challengized problems] →
? problems

проблем, т.е. проблем, който може да „пробие“ през която и да е уязвимост една държава, и заедно с това уязвимостта,
през която той е „пробил“, става достъпна за който и да било друг риск за съответната държава.
Главното е да се разбере – риск-проблемът, рискът, проблемът на риска, може да бъде атакуван и управляван
сам по себе си, индивидуално; докато рисковизираният проблем може и трябва да бъде атакуван само комплексно, на
ниво [на цялата] система.
Трансформационната сигурност е сигурността на Рисковото общество. В това общество базисната категория на
застрашаващите критични фактори е Рискът. Обществото на рисковете, Рисковото общество, се страхува (би трябвало
да се страхува) от предизвикателствата и то е склонно да възприема сигурността дори буквално – като отсъствие,
като липса на предизвикателства. В условията на трансформационната сигурност при неефективно управление или
други, в т.ч. и обективни причини, риск-проблемът, рискът, проблемът на риска не само би могъл да се рисковизира,
да стане рисковизиран проблем, но неговият деструктивен потенциал може да нарасне до нови критични величини, с
което да се трансформира постепенно в „предизвикателствен“ проблем, проблем на предизвикателството, Challenge
problem. Какво би могло да се случи по-нататък, са само хипотези, само спекулации. За това, както се казва, ни е бедна
фантазията! Но ако предположим, че този проблем на предизвикателството продължи да ескалира неуправляемо като
потенциал, то той може да се челинджизира, т.е. да се превърне в челинджизиран проблем, Challengized problem,
да придобие не просто мащаба и характеристиките на предизвикателство за самото съществуване на тази система,
какъвто е проблемът на предизвикателството, Challenge problem, а да се окаже с мащаб, размах и характеристики на
разрушителен феномен за цялата система.
С навлизането в Рисковото общество сигурността става все повече „рискова“. Усилията се насочват към управление на риска, защото ако рискът се материализира, последиците ще са изключително сериозни. Вече не е достатъчно
да бъде защитавана безопасността, дори да бъде гарантирана сигурността, трябва да бъдат управлявани рисковете,
да се развие различна сетивност на държавата и обществото. Провалят ли се усилията да управляваме риска, той
ще се рисковизира (и така се създават условия той да се превърне дори от един момент нататък от Riskized problem
в Challenge problem). Това ще постави под тежко изпитание сигурността на цялата система и вече отговорът на този
проблем трябва да бъде на системно ниво – комплексен, цялостен, холистичен.
Оказа се, че за понятието „рисковизирани проблеми“ и явлението „рисковизация“ (riskization) освен мен, макар
отчасти в по-различен контекст, говорят и други автори5.
Датският учен Олаф Кори (Olaf Corry, 1971) пише: „Докато секюритизацията се стреми да персонализира, то
риск-мисленето обективизира“6. Тази мисъл улавя важна диспозиция, свързана с рисковизацията и секюритизацията –
risk factors vs. security actors, т.е. рискови фактори vs. „сигурностни“ àктори; фактори на риска vs. àктори на сигурността.
При секюритизацията преходът от нормалността към извънредността, т.е. от security към securitization, е свързан със и
отразява ролята на àкторите в полето на сигурността – security actors, т.е той е actors-oriented, ориентиран е към àкторите. Докато при рисковизацията преходът от нормалността към извънредността, т.е. от risk към riskization, е свързан
със и отразява ролята на факторите в полето на риска, risk factors, с други думи той е factors-oriented, ориентиран е към
II
Онтология - раздел от философията, разглеждащ общите основи и принципи на съществуването и реалността, на битието.
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Таблица 2

Обвързване на видовете сигурност, вълните на сигурността,
основните категории и видовете проблеми
Видове Сигурност

→ към

Абсолютна безопасност

Предизвикателство-РискОпасност-Заплаха
„Покой“

Защитена безопасност

Заплаха

Проблеми на безопасността →
Сейфтизирани проблеми

Относителна сигурност

Опасност

Проблеми на сигрността →
Секюритизирани проблеми

Трансформационна
сигурност

Риск

Онтологична сигурност

Предизвикателство

Проблеми на риска →
Рисковизирани проблеми
Проблеми на предизвикателството
(или Онтологични проблеми) →
[Челинджизирани проблеми]

Проблеми: преход от

Пренебрежимо малки/Несъществуващи
проблеми →
Материализирани проблеми

факторите. Олаф Кори цитира следното разсъждение на своя сънародник Микел Расмусен (Mikkel Rasmussen, 1973):
„Ако метафората за Студената война беше стена..., то метафората за средата за сигурност в Пост-Студената война
е филтър. Правителствата се опитват да създадат „риск филтър“, който проследява [screens] тяхната юрисдикция по
отношение на най-опасните елементи, идващи от потоците на глобализацията... Реинженерингът на обществото срещу
потоците на рисковете следователно изисква различен манталитет на управление, който е по-постоянен, холистичен и
дългосрочен по своята същност, от временната мобилизация за осуетяване или премахване на заплахата“7.
Според Олаф Кори секюритизацията и рисковизацията са различни и имат различни логики и последствия. Вместо
да премества даден въпрос в категорията на извънредната политика, рисковизацията разширява правомощията на
управлението, създава нови обекти за управление на риска и предписва реинженеринг на обществото, за да се да
повиши устойчивостта му и да се защити то срещу растящите рискове. Това е различен манталитет на управление
по отношение на сигурността, който вместо върху сигурността се фокусира върху рисковете, а значи и върху устойчивостта, и е по-постоянен и дългосрочен по своята същност, отколкото стремежът да се осуети или да се преодолее
заплахата. Докато секюритизацията се стреми главно да идентифицира заплаха, която е външна за „високоценения
референтен обект“, рисковизацията се фокусира върху капацитета и устойчивостта на управлението като вътрешно
свойство на референтния обект. Така в същественото сигурността се подчинява на и се включва към риска. Ето защо
секюритизацията и рисковизацията се подчиняват на две различни логики. Логиката на риска е свързана с политиката и
рационалността на àкторите в сигурността, а не с нулевата толерантност и политиката на бързи реакции и изключване,
насочени срещу някакъв противник (т.е. към същинска секюритизация); тя реализира стратегия на сдържане и предотвратяване на опасностите, на дългосрочно управление и на изграждане на управленски потенциал. И това има и ще
има много сериозни последствия, независимо дали нещо е секюритизирано, или рисковизирано8.
И така Олаф Кори разглежда 3 типа стратегии спрямо определен деструктивен проблем като 3 различни фази на
противодействието на този проблем – политизация (политика на нормалност и затова може би е по-точно да се нарича
нормализация), секюритизация (политика на сигурност) и рисковизация (политика на риска).
Релация политизация – секюритизация – рисковизация9
Политизация („нормална“
политика)
Конструиране на обекта като
управляем (податлив на
въздействие, измерим)
План за действие за
максимизиране на полезността
при размяна с други блага
Легитимиране на оптимизираща
политика, включително с размяна
с други заместими блага

Секюритизация (политика на
сигурност)
Конструиране на екзистенциална
заплаха за високоценен референтен
обект
План за действие за елиминиране
на постигането на компромис със
заплахата, която по дефиниция е
външна за референтния обект
Легитимиране на извънредни мерки
(секретност, без ограничения в
„средствата (прийомите)“, никакви
компромиси със сигурността)

Таблица 3

Рисковизация (политика
на риск)
Конструиране на уязвимостта на
високоценен референтен обект
План за действие за увеличаване
на устойчивостта на референтния
обект
Легитимиране на политиката на
предпазни мерки. Застраховка
срещу риск + включване на марж
на безопасност

Най-напред на проблема се гледа като на нормален проблем, поставен на едно ниво с други проблеми; той се
смята за управляем и се пристъпва към управляването му с традиционните нормални подходи, средства и ресурси. Но
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постепенно проблемът придобива по-висок приоритет и не само се балансира и обвързва с другите проблеми, но се
минава към оптимизиране на политиката по отношение на него чрез търсене на максимална полезност за системата в
намирането на адекватно решение на проблема.
Ако от даден момент, независимо от положените усилия, проблемът продължи да нараства като потенциал, той
се секюритизира. Тогава се преминава към политиката на сигурност, наречена секюритизация. „Атакува“ се външната
за системата (или, както казва Олаф Кори – за високоценения референтен обект) заплаха; стремежът е тя да бъде
елиминирана, като за целта се прилагат извънредни мерки, които не допускат компромис със сигурността. Тук вече
сме изцяло в изследванията на Копенхагенската школаIII, защото този проблем от свързан със (засягащ) сигурността е
станал същностен (насъщен) за сигурността, т.е. проблемът – в духа и на моя доклад – се е секюритизирал.
И отново, ако, независимо от положените дотук усилия, проблемът продължи да нараства като потенциал, той се
рисковизира и се преминава към политиката за риск, наречена рисковизация. В центъра се поставя системата (или, както
казва Олаф Кори – високоцененият референтен обект), т.е. водещ приоритет на анализа и усилията става устойчивостта
на системата (на високоценения референтен обект) като нейно (негово) вътрешно свойство, привежда се в действие план
за повишаване на устойчивостта и се прилага политика на предпазливост заедно със застраховане срещу риск и марж на
безопасност. За Кори рисковизацията е превръщане на секюритизирал се проблем в риск. Това налага преминаването от
политика на сигурност към политика на риск.
По моята логика рисковизацията на проблема спрямо проблема, свързан с риска, Risk problem, е аналог на онова,
което е секюритизацията на проблема спрямо проблема, свързан със сигурността, Security problem.
Точно както:
един Security problem нараства като потенциал и се превръща в Securitized problem, т.е. вече не може да бъде
решаван чрез нормалните мерки за контрол на сигурността, а трябва да се решава с извънредни мерки, така че ние
сме в сферата на извънредността и именно това е същността на секюритизацията.
Така и:
един Risk problem нараства като потенциал и се превръща в Riskized problem, т.е. вече не може да бъде решаван
чрез нормалните мерки за управление на риска, а трябва да се решава с извънредни мерки, така че ние сме в сферата на извънредността и именно това е същността на рисковизацията. Рисковизираният проблем трябва да бъде
„атакуван“ вече на нивото на цялата система. Не се ли направи това своевременно и ефективно, Risk problem ще се
трансформира в Challenge problem, т.е. в онтологичен проблем – проблем от много по-различен и по-сложен порядък,
пряко свързан със съществуването на системата, с възможността тя да попадне в ескалираща несигурност, а оттук до
несъмнено опустошителния Challengized problem е една ръка разстояние.
Слатински, Николай. Рискът – новото име на Сигурността. С.: Изток-Запад, 2019, 475 – 483.
Ibid., 380 – 385.
3
Ibid., 516 – 524.
4
Ibidem.
5
Corry, Olaf. Securitization and ‚Riskization‘: Two Grammars of Security. https://docplayer.net/42865528-Securitzationand-riskization-two-grammars-of-security.html.
6
Ibid., р. 12.
7
Ibidem.
8
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9
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III
Копенхагенска школа в сигурността (The Copenhagen School of Security Studies) – творческа група от съмишленици, включваща учени и изследователи на съвременните измерения на сигурността; разработва концепцията за Секюритизация (Securitization).

COVID-19 И СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ В ЧЕРНО МОРЕ
доктор Атанаска Попова

Военна академия „Г. С. Раковски“, koki4e_1990@abv.bg
Резюме: Разпространението на вируса COVID-19 рефлектира върху всички сфери на живот. Настоящата
пандемия, предизвикана от вируса COVID-19, изправя обществото пред поредната криза. Докладът представя
въздействието на COVID – 19 върху средата за сигурност в Черно море и региона около него. Наред с негативните
фактори, които влияят върху средата за сигурност в Черно море, се прибавя и предизвикателството COVID-19.
Обръща се внимание на ниската социално-икономическа динамика и равнищата на бедност в страните от региона.
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Abstract: The spread of the Coronavirus affects all areas of activity . The current pandemic, caused by the virus
COVID - 19, confronts society with another crisis. The report presents the impact of COVID - 19 on the security environment
in the Black Sea and the area around the region. Along with the negative factors which affect the security environment in the
Black Sea, the COVID - 19 challenge is added. Focus on the low socio-economic dynamics and poverty levels in the countries
of the region.
Key words: Black Sea, COVID-19, security environment, poverty, socio-economic dynamics.

О

ще през първата половина на 2020 г. световната икономика рязко се влоши в резултат от разпространението на вируса SARS-CoV-2 и нарастването на случаите в световен мащаб. COVID-19 предизвиква глобална криза като никоя
друга – глобална здравна криза, която води до най-дълбоката рецесия след Втората световна война. Разпространението на вируса оказва влияние по целия свят и рефлектира върху всички сфери на живот. Кризата, причинена от вируса
SARS-CoV-2, усложни и изостри редица международни процеси. Бързото нарастване на случаите на COVID-19 наложи
да се предприемат безпрецедентни противоепидемични мерки, за да се сведе до минимум негативното му въздействие
върху обществото. Икономическата активност както в регионален, така и в глобален мащаб се забавя поради големия
набор от изолационни и карантинни мерки за ограничаване разпространението на вируса.
Пандемията довежда и до трансформация на световния ред и на средата за сигурност в критично важни региони,
какъвто е този на Черно море. (Nikolov, 2020 a, p. 17) Черноморският регион е един от най-сложните, хетерогенните и
динамично развиващи се региони в света. Непрекъснато нараства ролята и значението на Черно море и региона като
хетерогенна зона на различни цивилизации и култури, като място за активен икономически живот и като пресечна точка
на геополитическите интереси на основните глобални и регионални международни актьори.
Целта на доклада е да се представи въздействието на COVID-19 върху средата за сигурност в Черно море и
региона около него.
За изпълнение на целта са използвани основни методи и подходи на изследване. Проучени са различни официални документи, стратегии, публикувани официални данни от Световната банка, Справочника на ЦРУ и Международния
валутен фонд. Тези материали дават възможност да се представи обективна реалност на един от най-оспорваните
региони в света, какъвто е районът на Черно море. По време на анализа е използван системният подход, при който
се прилагат традиционните за научните изследвания способи, като анализ на ситуацията, създаване и обновяване на
база данни, сравнителния анализ, интердисциплинарния подход в изучаване на политиката на актьорите в Черно море
и региона.
Поради динамичните промени в региона за времева рамка се приема периодът от 2015 г. до края на септември
2020 г.
1. Черноморската среда за сигурност
Забелязват се многобройни различия в изследванията за границите и държавите, включени в района на Черно
море. Според традиционната концепция Черноморският регион се състои от страните, които имат излаз на Черно море.
А според модерната концепция, базираща се на идеята за „широко черноморско пространство“, в района на Черно
море се включват шесте крайбрежни държави – България, Грузия, Румъния, Русия, Турция, Украйна, и държавите от
Южен Кавказ – Армения, Азербайджан и Молдова. (Popova, 2020, p. 163)
Разновидностите на подходите за класификация на факторите, които въздействат върху формирането на средата
за сигурност, са много. Те имат различен произход, време на проявление, сила на въздействие, степен и механизми на
действие (Avramov). Най-популярните класификации ги определят като военно-политически, социално-икономически,
демографски, екологичен, идеологически, научно-технологичен, информационен и друг характер.
Факторите на несигурност ясно определят и пряко рефлектират върху средата на сигурност в Черно море. Тук се срещат
всички разновидности на факторите на несигурност, като ниската социално-икономическа динамика и равнища на бедност в
страните от региона; милитаризацията на региона, която води до увеличена военна активност както от страна на НАТО, така
и от Русия; военното натрупване на Кримския полуостров след 2014 г.; наличието на „замразени“ конфликти в региона; организирана престъпност за трафик на наркотици, оръжия и хора и пране на пари; организирани терористи, радикални ислямски
проповедници и организатори и други. Наред с негативните фактори, които влияят върху средата за сигурност в Черно море,
се прибавя и предизвикателството, пред което е изправен целия свят – COVID-19. Всеки един от тези фактори е обект на
самостоятелно изследване, затова ще се постави акцент върху ниската социално-икономическа динамика и равнищата на
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бедност в страните от района на Черно море и въздействието на COVID-19.
Много различна е средата за сигурност в Черно море, където в последното десетилетие тенденциите са противоположни. Броят на съществуващите конфликти, както „замразени“, така и активни, се множи. Не се нормализират
отношенията между отделните държави, рисковите фактори нарастват. В резултат от Украинската криза, анексията на
Крим от Русия през 2014 г. и конфликта в Донбас средата за сигурност претърпява съществени промени, като трайно и
дълговременно се влошава. Сега кризисният регион, създаващ опасно напрежение по границите на Европа, както и по
Югоизточния фланг на НАТО, е този на Черно море. Военната мощ както на Русия, така и на НАТО непрекъснато нараства. Особено тревожно е, че продължава милитаризацията на Черно море (Nikolov, 2020 b, р. 79), както и военната
активност в района, включително и по време на кризата с COVID-19.
Съществено отражение върху регионалната среда за сигурност има стремежът на Русия да се утвърди като глобален военен и политически фактор. Водената от нея политика на противопоставяне на Запада продължава независимо
от икономическите санкции и влошаващите се социално-икономически условия в страната.
В икономически план особено значима е ролята на Черно море и на целия регион на транзитен център, през
който преминават тръбопроводите на въглеводородните енергоносители от Каспийско море до Европа. Така от гледна
точка на енергийната сигурност на Европа регионът e източник както на европейската газова и петролна зависимост,
така и на възможна диверсификация на източниците при разбиване на монополизма на настоящите производители и
транзитьори.
2. COVID-19 и социално-икономическите проблеми
в страните от Черноморския регион
Политическата, социалната и икономическата устойчивост на целия регион е поставена пред сериозно изпитание
в началото на 2020 г. Въпреки че броят на заболелите от COVID-19 варира значително в региона, всяка държава е
изправена и пред редица други предизвикателства. Икономическата активност се срива, а безработицата от началото
на годината нараства. Международният валутен фонд очаква тежък икономически спад от – 5% за 2020 г., и възстановяване от 4% през 2021 г. (WEO, 2020). Икономическият прираст на страните от региона е изключително нисък, дори
отрицателен, разглеждайки данните от Световната банка и Справочника на ЦРУ за периода 2015 – 2017 г. През следващите две години страните от региона на Черно море бележат нисък положителен ръст на БВП, показан в таблица 1.
Икономически прираст на страните от Черноморския регион

Таблица 1

Държава

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Азербайджан

0,60%

-3,10%

0,10 %

1,3 %

2,2 %

Армения

3,30%

0,30%

7,50 %

5,2 %

7,6 %

България

3,60%

3,9%

3,8 %

3,1 %

3,4%

Грузия

2,90%

2,80%

5%

4,7 %

5,1%

Молдова

-0,40%

4.3%

4,5 %

4%

3,6 %

Румъния

3,90%

4.8%

6,9 %

4,1 %

4,1 %

Русия

-2,50%

-0,20%

1,50%

2,5 %

1,3 %

Турция

6,1%

3,2%

7,4 %

2,6%

1%

Украйна

-9,80%

2,40%

2,50%

3,3 %

3,2 %

Здравната система на Турция е сравнително силна, но също така в страната живеят около 4 милиона бежанци, повечето от които са от Сирия (Visan, 2020). Анкара трябва да се справи с предизвикателствата при изпълнение на здравните изисквания както за собствените си граждани, така и за бежанците. Турция бързо предприема
противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19. Към 30 септември Турция е регистрирала 318 663 случая на COVID-19 и 8195 смъртни случая (Worldometers, 2020). Турската икономика претърпява значителни колебания през разглеждания период. Ръстът на БВП при Турция, която според Световната банка
има 17-я по големина БВП в света, преживява спад, причинен от вътрешнополитическата обстановка в страната
в разглеждания период, инфлацията, огромните различия в доходите и негативните последици от кризите в Близкия изток и войната в Сирия. Все по-несигурната ситуация в страната след неуспешния опит за преврат през юли
2016 г. води до намаляването на приходи от туризма, оценени на 40% само за 2016 г., и прави икономиката на
Турция много по-слаба, когато ръстът е едва 3,2%. Към края на 2019 г. ръстът на БВП е едва 1% – най-ниското
ниво. Други обезпокоителни тенденции включват нарастващата безработица и инфлацията, които се увеличават
през 2017 г., като се има предвид ниският обменен курс на турската лира спрямо американския долар, което допълнително усложнява ситуацията (Worldbank, Turkey, 2020). Въздействието на COVID-19 се развива бързо и се
очаква да забави растежа на доходите на домакинствата. В средносрочен план се очаква равнището на бедност
да остане около 9% от населението в Турция в зависимост от продължителността на пандемията и скоростта на
икономическото възстановяване.
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България отделя 8,2% от БВП за здравеопазване, а Румъния около 5% от БВП в сравнение със средната за
ЕС стойност от 9,8% (Visan, 2020). В края на септември България е регистрирала 20 833 заразени с COVID-19 и 825
смъртни случая, а Румъния – 127 572 случая и 4825 починали от болестта (Worldometers, 2020). В момент на сериозна
икономическа криза и двете страни пренасочват ценни ресурси за справяне с пандемията. Икономическият прираст
на България е едва от около 3 – 4% за 2015 – 2019 г., показан в таблица 1, което благоприятства за облекчаване на
инфлацията (Worldbank, Bulgaria, 2020). Устойчивият икономически растеж и по-затегнатият пазар на труда довеждат
до спад на нивото на безработица до 5,2% в края на 2018 г. Въпреки растежа на БВП и намаляването на безработицата
през 2015 г. и 2016 г. България е най-бедната държава, членка на ЕС, и втората държава с най-бедно население. Над
20% (23,4%) от българите живеят под линията на бедност през 2017 г. Според световната банка БВП ще намалее с
3,7% през 2020 г., а бедността ще се увеличи в резултат от загубата на работни места заради пандемията.
Бедността е проблем и за обществото в Румъния, която е третата страна в региона с най-бедно население (22,4%).
Безработицата е забележително ниска – под 4% през 2018 г. Но въпреки това за периода 2015 – 2017 г. икономическият
растеж се възстановява и има ръст от 3% достигайки 6,9% през 2017 г. Ръстът на БВП през 2019 г. отново е силен –
4,1%. Според данни от Справочника на ЦРУ това се дължи на силен промишлен износ, воден от търговията с ЕС, което
представлява около 70% от търговията в Румъния, отлична селскостопанска реколта и експанзионистична фискална
политика през 2016-2017 г. (CIA, Romania). Но сред най-уязвимите места в икономиката на страната могат да се посочат застаряващото население, емиграцията на квалифицирана работна ръка, значителното укриване на данъци,
недостатъчното здравеопазване, а също и значителните различия между градските и селски районите. Но в началото
на 2020 г. ситуацията рязко се променя поради въздействието на пандемията COVID-19 върху здравния сектор, бизнеса, пазара на труда и домакинствата. Очаква се през настоящата година икономиката да се свие, като тежестта на
рецесията ще зависи от продължителността на блокирането на страната.
COVID-19 рефлектира особено силно и в Русия. Федерацията е на четвърто място по заболели в света след
САЩ, Бразилия и Индия (Worldometers, 2020). Към момента на писане в Русия са регистрирани 1 176 286 случая на
COVID-19 и 20 722 смъртни случая (Worldometers, 2020). Последствията от руската външна политика през 2014 г. –
анексирането на Крим и подкрепата на сепаратистите в Източна Украйна, не се забавят и удрят икономически
страната, което продължава до 2017 г. През 2019 г. растежът е едва 1,3%, в сравнение с 2,5% през 2018 г. Равнището на безработица е 4,6% през 2019 г. Причините за това са структурни недостатъци в руската икономическа
система, високата зависимост от продажбата на суровини, драматичният спад в световните цени на петрола и
икономическите санкции, наложени от САЩ и ЕС. Освен това съществуват значителни социално-икономически
различия между регионите в Русия. От една страна, са големите градове, най-вече Москва и Санкт Петербург, с
равнища на социално-икономическо развитие и свързаните с тях начини на живот, близки до европейските страни
със средни доходи. От друга страна, съществува огромната селска периферия, включително Северен Кавказ, с
много ниски нива на социално-икономическо развитие. Руската икономика понася значителен удар отчасти поради срива на цените на енергийните източници и петрола и поради пандемията от коронавируса. През юли 2020 г.
цената на барел достига най-ниското си ниво повече от десет години – около 40 долара (Scribner and Connolly,
2020). Прогнозата на Световната банка е спад от 6% на БВП през 2020 г. (Worldbank, Russia, 2020). Пандемията
предизвиква намаляване на доходите и отслабване на рублата. Безработицата нараства до 6,1% през май 2020 г.
(Worldbank, Russia, 2020).
Икономическото развитие на Украйна може да се сравни с това на държави от африканския континент, „изпреварва такива страни като Габон, Ботсуана, Намибия или Алжир, Тунис и Египет (Keda, 2018). В сравнение със спада
от почти 10% през 2015 г. БВП се увеличава на 2,4% през 2016 г. и 2,5% – 2017 г., когато инфлацията се ограничава,
а текущите сметки и бюджетното салдо стават управляеми. Украйна е втората страна с най-нисък БВП на глава от
населението за 2017 г. Икономическият растеж на Украйна е стабилен през 2019 г. – 3,2%. Равнището на безработица
в Украйна през 2019 г. е над 9 %. След началото на пандемията положението в Украйна се усложнява поради мерките,
които се предприемат за ограничаване на вируса и глобалната рецесия. Очаква се кризата да повлияе на икономическата активност и се правят прогнози за спад от 4,8 % на БВП. (Worldbank, Ukraine, 2020). Към 30 септември Украйна
регистрира 208 959 случая на COVID-19 и 4 129 смъртни случая (Worldometers, 2020).
Държавите от Южен Кавказ регистрират първите си случаи на COVID-19 в края на февруари и началото на март
2020 г. От трите държави най-слабо развита е здравната система на Армения. Към 30 септември броят на заразените
от COVID-19 е 50 359 случая и 959 смъртни случая (Worldometers, 2020). Икономическите последици за Армения са
доста неблагоприятни. БВП на Армения претърпява спад не само поради пандемията, но и заради забавянето на преводи от Русия, тъй като Кремъл е основен източник на доходи. След началото на икономическите реформи икономиката на Армения отбелязва впечатляващ икономически растеж през 2017 г. от 7,5% от БВП в сравнение с изминалата
година, когато ръстът е нищожен, едва 0,3% от БВП. Икономическите резултати отново са положителни през 2018 г.
– 5,2 %, а през 2019 г. – БВП нараства със 7,6% (Worldbank, Armenia, 2020), но равнището на безработица сред арменското население е изключително високо – 18%. Един от рисковете за растеж на арменската икономика е конфликтът в
Нагорни Карабах. Повишаването на бежанските потоци в региона е друг важен фактор, засягащ социалното състояние
на Армения. Създаването на работни места в Армения продължава да бъде предизвикателство пред арменското правителство. Почти 40% от населението на страната е икономически неактивно, а една трета от младите мъже и жени
нито учат, нито работят. Малко над 1/3 от арменското население (32%) живее под прага на бедност или с по-малко от 5
долара на ден (CIA, Armenia). Това е най-високият дял от страните в Черноморския регион. Социално-икономическото
разделение има и селско-градски аспект, белязан от свръхконцентрация на икономическа дейност и възможности в
градските центрове и столицата. Това разделение стимулира по-ясно изразеното неравенство в доходите на регионите
и селските райони и се задълбочава от голямото разнообразие в качеството и достъпа до основни обществени блага,
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като здравеопазване, образование и други социални услуги.
Здравната система на Азербайджан също не е много силна. Баку използва силите си за сигурност, за да ограничи
разпространението на вируса. В края на септември са регистрирани 40 229 случая и 591 смъртни случая (Worldometers,
2020). Сред причините, които пречат на икономическия растеж на Азербайджан, може да се посочат спадът на цените
на енергия, високата инфлация, увеличаване на държавния дълг и отрицателното текущо салдо, всеобхватната корупция в частния и публичния сектор, липсата на разнообразие в промишленото производство (т.е. крайното доминиране
на сектора на нефта и природния газ), високите нива на безработица и бедното население и продължаващият конфликт с Армения в Нагорни Карабах. Друг фактор, който повлиява на спада, е сриването на азербайджанската валута
(маната) спрямо щатския долар през 2015 г. Стабилизирането на производството на петрол и повишаването на цената
му водят до ръст от 1,3% през 2018 г., а през 2019 – 2,2% – най-високото ниво от 2014 г. насам. Около 6% от населението в Азербайджан живее в бедност през 2016 г. (Worldbank, CIA, Azerbaijan, 2020). През 2020 г. се очаква икономиката
да спадне минимум с 3%, тъй като енергийните източници са основен източник на приходи за страната.
Грузия регистрира 6 192 случая и 39 смъртни случая (Worldometers,2020). Правителствените мерки за ограничаване на вируса, като забраната за влизане на чужденци в страната и спирането на полети от високорискови държави, са
сред мерките за справяне с пандемията. Прогнозира се спад от 5,5% на БВП поради намалените приходи от търговията
и туризма. При Грузия отново има разделение между градското и селското население. А и неразрешените конфликти в
Абхазия и Южна Осетия допълват ситуацията. Повишаването на контрабандата и други престъпни дейности в сепаратистките региони Абхазия и Южна Осетия допълнително подкопава сигурността на Грузия и на региона. Съществуват
широки различия в нивата на бедност в отделни региони. Растежът на БВП в Грузия е относителен, като от 2,9% за
2015 г. се наблюдава ръст от 5% за 2017 г., което се запазва и през 2019 г. – 5,1%. Безработицата в страната през
2018 – 2019 г. държи високо ниво около 12%.
Молдова е следващата страна, която е изправена пред тежка икономическа ситуация и политическа криза, тъй
като през март 2020 г. новосформираното правителство трябва да се справи и с пандемията от коронавируса. В
резултат от подписването на споразумение между страна и МВФ от отрицателен ръст през 2015 г. икономическата
ситуация започва постепенно да се стабилизира и се постига икономически растеж от 3,6% през 2019 г. (Worldbank,
Moldova). Освен това банковият скандал, съчетан с общата геополитическа ситуация в региона, довежда и до намаляване на обменния курс на валутата на Молдова. Въпреки малкия напредък, Молдова остава една от най-бедните
страни в Европа. Молдова разчита в голяма степен на селското си стопанство. Молдова също така е зависима от
парични преводи от населението, работещо в ЕС, Израел, Русия и в други части на света. Икономиката на Молдова остава уязвима от високите нива на корупция, политическата несигурност, слабия административен капацитет,
зависимостта от вноса на енергия, руския политически и икономически натиск, силната зависимост от износа на
селскостопански продукти и неразрешения сепаратизъм в региона на Молдова в Приднестровието. Поради лошото
управление на границите се смята, че Приднестровието е важен възел в разпространението на европейските и световните оръжия, наркотици и мрежи за трафик на хора, разпространение на пране на пари, контрабанда и трафик
на оръжия (Rojansky, 2011. р. 2).
Заключение
От разгледаните данни може да се направят изводите, че по-голямата част от населението в Черноморския регион е изключително бедно, разполагащо с по-малко от 5 долара на ден за покриване на основните нужди за живот;
наблюдават се различия между селското и градското население, между бедните и богатите, което неминуемо води до
развитие на незаконни търговски дейности. Други фактори, които рефлектират върху развитието на региона, са корупцията, нестабилната политическа ситуация, ниският жизнен стандарт, високите нива на безработица, демографските
проблеми, свързани с отрицателния прираст на населението.
Неминуемо обществото трябва да свикне да живее с коронавируса. Пандемията COVID-19 ще бъде определяща
в развитието на региона на Черно море. Ситуацията се задълбочава не само заради болестта, но и заради шока и
хаоса, настъпили в началото на новото десетилетие. Въпреки че се задават много неизвестни, сигурно е, че предстои
появата на един нов свят.
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Резюме: Докладът представя промяната във взаимодействието между елементите от системата за
сигурност на Република България с настъпването и развитието на пандемията. Чрез методика на ивент-анализ
се отчитат индекси на отношения между елементите в системата за сигурност, определени като хибридно
взаимодействие при комплексна криза. Продължаващата трансформация в хибридните взаимодействия в
епидемична обстановка се извежда в хибридизационен процес.
Ключови думи: процес на хибридизация, хибридно взаимодействие, взаимоотношения между елементите в
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Abstract: The report presents the change in the interaction between the elements of the security system of the Republic
of Bulgaria with the occurrence and development of the pandemic. The indices of the relationships between the elements in the
security system, defined as a hybrid interaction in a complex crisis, are reported through an event analysis methodology. The
ongoing transformation into hybrid interactions in an epidemic setting takes place in a process of hybridization.
Key words: process of hybridization, hybrid interaction, relationships between the elements in the security system,
complex crisis, epidemic, pandemic.
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зследването обхваща процеса на пандемия, обявена от Световната здравна организация от януари до септември
2020 г. и периода на въвеждането на противоепидемични мерки във вътрешен за България план [1]. Наблюдаваните
събития за посоченият период показват променено, по-различно поведение на основните субекти и елементи в системата
за сигурност. Логично възниква и хипотезата: в ситуацията на криза от невоенен характер – пандемия, елементите от
системата на националната сигурност имат променено поведение и взаимодействие, а реакцията им спрямо промяната
във външната и вътрешната среда за сигурност има друг тип специфични действия. Възникват следните въпроси:
– има ли общо в поведението на страните при тази криза и била ли е очаквана?
– процесите в страните, поразени от епидемията, идентични ли са?
– мерките, взети от държавите, идентични ли са?
– кога се включват елементите от системата за сигурност и има ли промяна в тяхното поведение?
– проявява ли се нов процес в промяната на поведение и кое го предизвиква?
– променен ли е моделът на реакция и противодействие и свързан ли е с протичащия процес?
– извеждат ли се конкретни характеристики на процеса на промяна в поведението на субектите от системата за
сигурност и свързва ли се в по-друг тип модел на противодействие?
Всички тези въпроси са резултат от появата на реален сценарий – невоенна заплаха от биологичен тип, предизвикваща трансгранична, глобална пандемия с развитието на комплексна криза – здравна, икономическа, финансова,
вероятно и политическа, които се появяват последователно и свързано една с друга при висока степен на неопределеност, несигурност и неизвестност, която засяга множество държави на поне два континента и се пренася вътре
в отделните държави с различна интензивност. Водещ в сценария, първопричина и постоянен поддържащ фактор е
биологичният процес пандемия. Поведението на всяка страна е свързано с вътрешна ангажираност и идентични мерки
за противодействие на биологичната заплаха.
Изследването има за цел да отчете особености и установи конкретни характеристики, отличителни за процеса
на променено поведение на елементите от системата за сигурност, реакцията им на заплахата, както и признаци на
по-друг модел на противодействие. За целите на изследването се приложи ивент-анализ. Чрез него наблюдаваните
събития са разделят по следният начин:
– събития с отношение към пандемията, свързани с мерките на държавите, и участие на структурите, свързани със
сигурността им отдалечение от границите и територията на Република България;
– събития и процеси, свързани с взаимодействието на РБ с други страни от Европейския съюз;
– събития и процеси близо до територията на страната и границите на Република България, съседните на страната държави – Гърция, Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Турция;
– събития и свързаните с тях процеси в условията на обявена епидемия на територията на България.
Прилагането на ивент-анализ към първата група събития установява следните индекси на отношение:
– индекс на несигурност;
– индекс на противодействие на биологичната заплаха;
– индекс на взаимодействие между основните институции;
– индекс на управление на верижен и линеен тип;
– индекс на синхронност на комуникацията между службите и властите;
– индекс на взаимодействие и сътрудничество със здравните власти в страните;
– индекс на готовност за решения;
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– индекс на пасивност;
– индекс на многоплановост в решенията на страните по противодействие на биологичната заплаха;
– индекс на асиметрия в модела на вземане на решения – предимство на йерархията с отношение към здравните
проблеми и недопускане на масова смърт на хора;
– индекс на минимизиране на военното противопоставяне между страните;
– индекс на синхронност с международните организации – СЗО и ООН; индекс на съгласие между страните за
общи действия за справяне със заплахата от биологичен тип.
Всички тези индекси отговарят на въпросите кой, какво, на кого, кога в приложената методика на ивент-анализ.
Обобщените количествени данни от събитийния анализ установяват следните характеристики за процеса в посочения
по-горе период;
– внезапност и неочакваност на появяването му;
– особен тип на развитие – натрупване с поява на пикове и смърт на хора;
– разтеглен във времето;
– изисква постоянно увеличаващ се финансов ресурс за преодоляване на последиците при ограничено или липса
на производство и генериране на обществен продукт;
– асиметрия при въвличане на силите от сектора за сигурност и отбрана за противодействие на заплахата и
справяне с последиците от кризата;
– асиметрични и водещи действия на политическото ръководство на държавата и водещ преден плана на ЗДРАВНИТЕ власти и министерства – експертизата е тяхна;
– второстепенно, подчинено участие на силовите министерства, подчиненост на решенията на здравните власти
(асиметрия в поведението на институциите);
– водещата комуникация е технологично и преимуществено електронна;
– общ процес на взаимодействие на елементите от сектор „сигурност“ с други сектори, като промяната е свързана
с пандемията;
– непрекъснат ресурс за следене на развитието на процеса на биологичната заплаха и съпътстващите го икономически, социални, здравни процеси;
– достигане на необходимост от комплексност на мерките по противодействие на епидемичния процес и затваряне
на границите;
– нов тип система на активност и взаимодействие на елементите и субектите за сигурност;
– вероятност от изчерпване на ресурсите и силите за противодействие на кризата и справяне с последиците поради възможност от изчерпване на системите на здравеопазване.
Анализите на втората и третата група събития извеждат следните индекси на отношение:
– индекс на несигурност;
– индекс на противодействие на биологичната заплаха;
– индекс на взаимодействие между основните институции;
– индекс на управление на верижен и линеен тип;
– индекс на синхронност на комуникацията между службите и властите;
– индекс на взаимодействие и сътрудничество със здравните власти на поразените страни;
– индекс на готовност за решения;
– индекс на пасивност;
– индекс на многоплановост в решенията на страните по противодействие на биологичната заплаха;
– индекс на асиметрия в модела на вземане на решения – предимство на йерархията с отношение към здравните
проблеми и недопускане на масова смърт на хора;
– индекс на минимизиране на военното противопоставяне между страните в първите три месеца;
– индекс на синхронност с международните организации – СЗО и ООН;
– индекс на съгласие за общи действия за справяне със заплахата от биологичен тип.
Обобщеният анализ от наблюдаваните индекси, свързани с външнополитически събития в условия на пандемия,
дават представата за променлив процес, пораждащ комплексна реакция свързан със затихване или усилване на реакциите на страните за справяне с комплексната криза. В този процес се извеждат следните характеристики:
– нововъзникнал процес;
– неочакван и внезапен;
– опит за прилагане на по-стари мерки за справяне и противодействие на биологичната заплаха при съществуващо законодателство;
– голяма несигурност;
– многокритериални решения;
– многократна диференциация и промяна в решенията на държавните органи за справяне с пандемията;
– аналитичност в йерархията по вземане на политически решения;
– управление на „веригата на епидемията“;
– ангажиране на държавните институции и елементите от системата за сигурност на държавите с водеща роля
обаче на здравните власти;
– синхронна комуникация в административния държавен апарат;
– обединен механизъм на синхронност между службите за сигурност, политическо ръководство и здравни власти;
– асиметрия в йерархията на противодействието на заплахата – здравните власти са водещи;
– неясен времеви интервал на продължителност на пандемията.
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Описаните характеристики отчитат динамиката в реален сценарий като сегашния – невоенна биологична заплаха, предизвикващата трансгранична и глобална епидемия с развитието на комплексна криза: здравна, икономическа,
финансова, вероятно и политическа, които се появяват последователно и свързано една с друга при висока степен
на неопределеност, несигурност и неизвестност, която засяга множество държави на поне два континента и налага
по друг тип поведение на страните, политическите ръководства и структурите, свързани със системата за сигурност
на страните. Така например е отчетено събитие на взаимодействие между Русия и Италия, Русия и САЩ. Обективно
се налага необходимостта от комплексен трансформиран тип на противодействие- търсене на общо взаимодействие
между страните и формиране на традиционен и нов отговор на заплахата. Неочакваността, голямата несигурност, неясният времеви интервал на продължителността на процеса налагат многоканални решения. Това определя реакции с
ангажиране на държавните институции, тенденция за синхронност в комуникацията на службите, обединен механизъм
на синхронизация в реакциите при отчитане на известна водеща асиметрия на здравните власти в държавите.
Прилагането на аналитичност във вземане на политическите решения е съобразено с динамиката на процеса
на пандемия. Пиковете в проява на епидемията налагат моментни и променливи реакции на противодействие, които
показват съвкупност от няколко решения едновременно, които могат да бъдат променени в зависимост от ситуацията.
Често те преплитат стари, готови практики, но променени в съответствие с постъпващата информация. Именно това
определя понятието „хибридност“ или „хибридна реакция“, а динамиката в развитието на ситуацията и тенденцията
на променливи (трансформирани) реакции – процес на хибридизация. В хибридната реакция на поразените страни е
мобилизиран и включен значителен потенциал от професионалисти-експерти.
Хибридните реакции са познати в информационните технологии. Те са част от хибридните процеси и могат да се
опишат по два начина от гледна точка на развитие на динамиката:
– динамика и контрол на процеса на трансформация към момента на събитието;
– динамика в съществуващата наука и практика за реакция на кризи.
Описването(онагледяването) на процеса хибридизация при възникналата пандемична криза е „траектория“ [2], изразяваща общото взаимодействие на елементите от системата за сигурност и държавните органи по противодействие,
преодоляване и минимизиране на последиците от пандемията. Хибридните реакции се описват с хибридни явления, а
те моделират променливи функции на системата на управление на хибридния процес[3].
Продължителното развитие на хибридния процес може да формира хибриден модел. Последователното развитие
във времето на епидемичния процес и пиковете оформят непрекъснатост и промяна в развитие на пандемията. Динамиката на хибридния процес е свързана с допълване на нови, внезапни събития, допълнена с елементите от системата
за сигурност на страната, формират отделна хибридна рамка на процеса на пандемия. Тази рамка е в основата на
създаване на хибриден модел.
Последната група събития – вътрешни за Република България, извеждат следните индекси на отношение:
– индекс на несигурност;
– индекс на противодействие на биологичната заплаха;
– индекс на взаимодействие между основните институции;
– индекс на управление на верижен и линеен тип;
– индекс на синхронност на комуникацията между службите и политическата класа;
– индекс на взаимодействие и сътрудничество на МВР, ДАНС, МО със здравните власти в Република България;
– индекс на взаимодействие Държавна агенция „Електронно управление“, Държавна агенция за национална сигурност, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции”, Държавна комисия по сигурността
на информацията, комисии от НС, министър-председател, президент, НККС;
– индекс, показващ готовност за решения;
– индекс на пасивност;
– индекс на многоплановост в решенията на страните по противодействие на биологичната заплаха;
– индекс на асиметрия в модела на вземане на решения – предимство на йерархията с отношение към здравните
проблеми и недопускане на масова смърт на хора;
– индекс на минимизиране на гражданското и политическото противопоставяне между страните;
– индекс на асиметрия в йерархията на противодействието на заплахата – здравните власти са водещи;
– индекс на противоречие, определен от противоречивите заповеди на министъра на здравеопазването (последователен/непоследователен индекс).
Проведената обработка на отчетените индекси показва променлив многопланов процес на решения от политическото ръководство на страната. Политическото управление и контрол на динамиката на процеса, от една страна, е от
съществуващите писани правила на поведение, от друга, е обоснован стремеж за контрол на динамиката на променливия
процес на епидемия. Асиметрията в контрола и управлението е функция от развитието на процеса на вземане на решения от държавното ръководство чрез активността и експертизата на здравните власти. Функционирането на държавната
администрация и отделните министерства е в асиметрията на контрола и управлението на процеса на карантина. Със
Закона за извънредните мерки е формиран модела на карантината COVID-19. Службите и елементите от системата за
сигурност на България също са част от този модел. Пренастройването на дейностите и функционирането на секторите, в
това число и субектите от системата за сигурност, се обвърза и обедини от извънредните мерки и промените в Закона за
здравето в Република България. Елементите от системата за сигурност преминаха на съвсем друго, неочаквано, недопускано преди пандемията ниво на функциониране и дейност. Наложи се корекция в разработени преди пандемията кризисни
планове. Внезапността на поява, кратките срокове за действие, налагани от обстановката, изискват промяна в условията
за функциониране на отделните сектори, а също бърза, адаптивна реакция на ответната служба. Предприетите мерки от
държавата доведоха до промяна в законодателството в съвсем кратки срокове, изработване и прилагане на извънредни
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мерки. За кратко време системата за сигурност на страната премина на друго качествено измерение на функциониране,
а също и разтеглена във времето промяна в дейностите на отделните елементи от системата за сигурност на България.
Натрупаните събития дават възможност за обобщаване и създаване на собствен събитиен модел в карантината.
Ивент „модела на карантина“ се представя и описва чрез „матрица на афектите“ и „процесно моделно двуфункционално взаимодействие в условия на пандемия “.
„Матрица на афектите“, описва взаимоотношения и активност в епидемичната обстановка, отношения между държавни институции и секторите, свързани със сигурността чрез следните индекси:
– индекс на пасивност – пасивното начално поведение на ДАР, ДАНС, МВР и други елементи от системата за
сигурност и променливото поведение в активността на МЗ и българското правителство;
– индекс на неутралитет – описва активността в позицията на ДАНС, ДАР, МВР, другите елементи от системата за
сигурност спрямо протичащите в здравеопазването свързани с COVID-19.
Индексите в „матрицата на афектите“ извеждат отношения, определени от динамика в появата на събития на фона на
пандемията. Те се подреждат в зони по степен на важност за България с оглед защита на националните интереси и противодействие на разпространението на епидемията. Елементите от системата за сигурност решават тази задача чрез двуфункционален работен режим и кръстосано междупрофесионално взаимодействие с МЗ в условия на „модел на карантина“.
Вторият под модел – „процесно моделно двуфункционално взаимодействие в условия на пандемия“, представляват настоящи събития, свързани с елементите от системата за сигурност, които изместват събития, свързани с
възникнали отношения в елементите от системата за сигурност в миналото. В резултат на промяната в отделните
субекти на сигурността в условията на карантина и пандемия възникват и нови индекси на отношения. Описват се от
събития, определящи следния индекс:
– индекс на сътрудничество между МЗ и МВР, МЗ и ДАНС, МЗ и МнВР; МЗ и МО на основа на закон и въведени
кризисни мерки.
В този модел се вземат под внимание „стоящи индекси“ на отношения. Те са резултат от обществени нагласи и
исторически събития към субектите и елементите от системата за сигурност на Република България.
Индексите в двата модела извеждат отношения, определени от динамиката в появата на събития на фона на
пандемията, управлението и контрола на процеса. Те се подреждат в зони по степен на важност за България с оглед
защита на националните интереси и противодействие на разпространението на епидемията. В развитието на процеса
в България се добавят и събития, свързани с противоречивост на заповедите на министъра на здравеопазването. Те
имат ключова роля по отношение на контрол на динамиката на епидемията. Създава се асиметрия на събития и индекс
на противоречие и е елемент в процеса на хибридизация. Той е допълнителен ключов индекс, променящ контрола на
динамиката върху пандемията многопланово и разнопосочно при вземане на решения за справяне с кризата. Поради
това го определяме за хибридизационен. Елементите от системата за сигурност взаимодействат двупланово в условията на трансформация на кризата и динамика в контрола ѝ. Върху тях влияние оказват многокритериалните решения,
многократната диференциация и промяна в решенията на държавните органи за справяне с пандемията, управлението
на „веригата на епидемията“, синхронността на комуникация в административния държавен апарат.
Постигнатите резултати са в съответствие с изпълнение на задачите, определени в законите за ответните субекти
от системата за сигурност – двуфункционалното взаимодействие е част от хибриден процес в условия на карантина.
При проведения анализ на данните и процесите правим следните изводи:
Поведението на елементите от системата за сигурност на България е чрез осъществено двуфункционално взаимодействие и обединяване на усилията да помогнат в преодоляван на последиците от епидемията в изпълнение на
разписаните им дейности по закон. Прилагането на аналитичност във вземане на политическите решения е съобразено
с динамиката на процеса на пандемия. Пиковете в проява на епидемията налагат моментни и променливи реакции на
противодействие, които показват съвкупност от няколко решения едновременно, а те могат да бъдат променени в зависимост от ситуацията. Преплитането на стари, готови практики с необходими бързи реакции, наложени от постъпващата нова информация води до хибридна реакция. Способността на елементите от системата за сигурност на страната
да функционират и взаимодействат междусекторно при висока степен на неопределеност, развиващ се епидемичен
процес, определен финансов ресурс и постъпване на нови, внезапни събития определя хибридна рамка на автономен
хибриден модел „карантина“.
В заключение развитието на неочаквана, внезапна заплаха с невоенен характер налага обединен механизъм на
синхронност и двуфункционално взаимодействие между елементите от системата за сигурност. Противодействието
на заплахата и минимизиране на последиците от пандемията са свързани с изпълнение на задачите по закон. В изпълнението на задълженията си при определен финансов ресурс и настъпване на нови събития и многокритериални
решения се развиват хибридни реакции. В резултат от контрол на динамиката в промяна на продължаваща комплексна
криза с висока степен на неопределеност се развива хибриден процес. Продължителното развитие на хибридния процес може да доведе до хибриден модел.
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Резюме: В статията се анализира ролята и мястото на разузнавателните структури и тяхната
функционална дейност в условията на коронавирусната епидемия. Разглежда се сложният процес за добиване
на първоначална, достоверна и аналитична информация, повлиян от новите обстоятелства и непредвидимите
социално-икономически процеси. Коментират се условията, анализират се процесите и се предлагат за дискусия
някои въпроси и насоки, свързани с оптимизирането на разузнавателната дейност и реализирането ѝ в бъдеще.
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Abstract: The article analyzes the role and place of intelligence structures and their functional activity in the context
of the coronavirus epidemic. The complex process for obtaining initial, reliable and analytical information influenced by the
new circumstances and the unpredictable socio-economic processes is considered. These conditions are commented on,
the processes are analyzed and some issues and guidelines related to the optimization of the intelligence activity and future
realization are offered for discussion.
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З

дравната криза COVID-19 не може да се счита за грешка на разузнаването от гледна точка на ранното идентифициране на риска от пандемията. Тя обаче засяга разузнавателните служби по различни начини и води до необходимостта от преосмисляне на естеството на тяхното участие в разрешаването на проблеми от подобен характер.1
Рискът от пандемия отдавна е считан за проблем на сигурността от много разузнавателни служби. Още през 1980 г.
Роналд Рейгън определя епидемията от СПИН като заплаха за националната сигурност. През 90-те години рискът за
здравето е определен като аспект на „сигурността за човека“. През 1994 г. съществено място е отделено на ролята и
развиването на способностите на разузнаването през XXI век за събиране и анализ на данни по проблемни въпроси,
свързани с околната среда и здравето.
Според Клеман Рено, съветник в МО на Франция, на стратегическо ниво още през 2008 и 2013 г. въпросите,
свързани с риска от пандемия, намират място в Белите книги за отбрана и национална сигурност на редица страни,
в докладите на Американския национален съвет за разузнаване (NIC) от 2004, 2008 и 2017 г. Тук е важно да се подчертае разликата между стратегическото и оперативното разузнаване. Определянето на риск на стратегическо ниво
не води автоматично до включването му в цикъла на разузнаването. Преминаването от стратегическа идентификация
към конкретно оперативно събиране и анализ изисква политическо направление, формулирано в националните разузнавателни стратегии2 на отделните страни. Въпреки това в редица национални разузнавателни стратегии от 2019 г.
не се споменава нищо за риска от епидемия, пандемия или по въпроси, касаещи здравето и неговото опазване. Стратегически очаквано, но без никакви политически насоки здравната криза, свързана с COVID-19, противно на някои твърдения, не може да се счита за грешка или недостатък на разузнаването. По тази причина въпросите, свързани с биосигурността, биотероризма, разкриването, реагирането и предотвратяването на риска от пандемии, тепърва ще бъдат
на водещо място в новите разузнавателни стратегии. Както обаче е видно от пандемията COVID-19, международната
обвързаност и зависимост на икономиките, съпоставена с широкомащабно движение на човешки маси в глобален
мащаб, отъждествявано с различни емигрантски потоци и облекчените визови режими, допринасят за превръщането
на индивидуалните рискове за здравето в глобален здравен проблем. Тези тенденции трябва да се съизмерват в
няколко аспекта:
● опасен обществен рецидив: за разлика от азиатските страни, свикнали със здравни кризи и епидемични рискове, много от страните подценяват вероятността от възникване на този тип криза с непредвидим цикъл на повторяемост. Увеличаващата се ерозия на биоразнообразието и глобалното затопляне в крайна сметка увеличават риска от
пандемии и в бъдеще.
● заплаха: сериозността на здравната криза може да доведе до нови опити за придобиване на биологично оръжие от недържавни участници. Това е пряк въпрос за противодействие на разпространението, още повече че открояването на спонтанна епидемия от злополука и използване на биологично оръжие не е лесно. Още повече ако, както
показва настоящата криза, никой не е имунизиран срещу определено заразяване.
● обществено възприятие: с разпространението на COVID-19 все по-широко място ще намират въпросите, свързани с търсенето на отговорности. Общественият натиск и неговият резонанс сред институциите
ще водят до сформиране на проучвателни комисии и до неизбежни промени в дейността на социалните
служби.
Шокът от пандемията вече поражда търсене на решения по тези проблеми от страна на участниците в системите
за сигурност и отбраната. Разузнаването ще има все по-голяма роля в тези процеси – най-вече поради потенциала му
за предотвратяване на кризи от този вид благодарение на събирането и анализа на сведения за изпълнение на две от
основните си функции:
1
2

Статията изразява личното мнение на автора и не ангажира която и да било организация или институция.
Clément RENAULT, IRSEM, Strategic Briefs № 5-2020, рp. 1-4.
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● ранно предупреждение: в случая с COVID-19 китайските власти се опитват да прикрият първите сигнали от
лекарите. Ли Уенлианг, който пръв предупреждава за опасността от този коронавирус, е арестуван и тези действия са
сред основните критики, отправени към Комунистическата партия на Китай (КПК) при справянето с кризата. В Съединените щати въпросът за това какъв вид информация за ранно предупреждение е била налична в началото на епидемията и как тази информация е отчетена от политическата власт, е обект на разгорещен дебат.
● оперативно и стратегическо разузнаване: използване на всички налични източници за добиване на информация и предоставянето ѝ на регламентираните ползватели. Разузнаването, основано на човешкия фактор – „човешкото
разузнаване“ (HUMINT), може да използва специализирани източници в епидемиологичната и медицинската сфера в
чужбина за потвърждаване и допълване на разузнавателната информация. Операциите на човешкото разузнаване
обаче са ограничени и повлияни от ограничените контакти, включително и с болните, поставени под строг контрол в резултат на коронавирусната епидемия. На основата на анализ на данните от свързочни и радиолокационни средства и
моделите за комуникация (SIGINT), пресечени със сателитни изображения (IMINT), то може да информира за колективни промени в поведението, за разполагане на военни сили или за внезапно изграждане на болнична инфраструктура.
Работата в социалните мрежи (SOCMINT) също може да осигури необходима разузнавателна информация.
Разкриването на дезинформационни платформи, актове на фалшифициране на данни, на действия за натиск върху международни организации или оказващи влияние върху капацитета за реагиране, както и доказването на дейност,
прикриваща пандемии или инфекции, са на вниманието на разузнавателните служби. По този начин те могат да използват своите способности за ранно предупреждение. Здравните кризи засягат дейността на разузнавателните органи и на
оперативно ниво, защото защитата на отбранителните способности е проблем за разузнаването поради излагането на
войски, които участват в международни операции, на риск от заразяване. Пандемията COVID-19 на практика доказва
важната връзка между общественото здраве и националната сигурност и засяга директно разузнаването, което обаче
е вторичен компонент сред службите, отговорни за предоставянето на тази информация. Основната отговорност за
мониторинга, събирането и анализа на сведения по конкретна епидемична обстановка остава и трябва да остане в
правомощията на органите за обществено здравеопазване. Друг е въпросът, че настоящата безпрецедентна здравна
криза поражда необходимост от по-активно участие на органите в системата на националната сигурност и изисква
преосмисляне за участието на разузнавателните служби по тези въпроси.
Влиянието на COVID-19 върху разузнавателния процес
Въздействието и промяната на социалната среда във връзка с епидемията COVID-19 оказва влияние и върху
способностите на разузнаваните органи и структури да изпълняват своите функционални задължения. Механизмите за
справяне с това неочаквано и непредвидимо въздействие се реализират в условията на непредвидима глобална криза.
За да продължи постигането на изпреварващ информационен резултат, следва да се анализират обстоятелствата –
преди всичко теорията за работа на терен, като се отчитат настъпилите съществени изменения и наличните финансови
затруднения. Разбира се, от голямо значение е да се отчита и фактът, че разузнаването работи в условия и обстановка
с извънреден характер, породени от COVID-19. При тях е много вероятно да възникват повече непредвидими обстоятелства и непреодолими събития, наложени от карантинните условия за избягване или ограничаване на физическите
контакти. Въпреки това в никакъв случай не трябва да се приема формулата за причинно-следствена връзка между
изпълнението на задълженията, отговорностите и условията на извънредното положение.
Важно е да се подчертае, че невъзможността за изпълнение на някои функционални задължения при засилени мерки за сигурност и безопасност на служителите, рисковете от поставяне под карантина да доведат до
снижаване активността на оперативната дейност, което блокира работата по добиване на информация. Изградените връзки ще се поддържат в условия на несигурност и при ограничени възможности за скритост. Редуцирането
на преките контакти, съответно и на физическия контрол, с източниците на информация може да има дълбоки и
трудни за възстановяване последствия. Необходимо е да се отчитат и трансформиращите се функции на някои
основни принципи, съпътстващи работата на разузнавателните органи, наложени от променящите се обстоятелства. Това трябва да бъде отразено в нови заповеди, инструкции и методики за реализиране на разузнавателния
процес.
По този начин трябва да се отчита необходимостта от налагане на презумпцията, че новите условия и новите
заплахи налагат нови изисквания и поемане на нови рискове. Налага се изводът за необходимост от съхраняване
на наличния жизнен разузнавателен потенциал и пренастройката му за използване при екстремни епидемиологични
условия и в среда с увеличаващи се негативни социални явления заради пандемията от коронавируса. Не на последно
място по важност е и очертаващата се тенденция за разработване на нов разузнавателен цикъл. Гарантирането на
непрекъснатостта на разузнавателните дейности е от съществено значение за нацията. Коронавирусът може много
бързо да наруши дейността и на най-емблематичните специализирани служби и да направи правилното им функциониране критично в случай на заразяване сред оперативния и анализаторския състав.
Съобразяването с предприетите предпазни и ограничителни мерки намалява потока от сурова информация и
ограничава дейността за работа на терен. Освен пред организационни разузнаването е изправено и пред редица
логистични проблеми, свързани с изграждането на подходящи телекомуникации за „работа от дистанция“ с класифицирани документи и информация в компютърни мрежи поради невъзможност да бъде излъчвана чрез общодостъпните. Увеличаването на риска от кибератаки и нерегламентирани прониквания в незащитени компютърни мрежи се
увеличава, което налага още по-голяма бдителност по отношение на рисковете от външно проникване в тях. Кризата с
COVID-19 прекъсва или намалява оптимизирането на връзките с партньорски служби, с чуждестранни правителства и
организации поради необходимостта от спазване на задължителните здравни карантинни мерки.
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Търсене на отговорност или политическо въздействие
Дълго считан за „ръкотворен“ според американските разузнавателни служби новият коронавирус не е лабораторно
създаден. Изявлението на разузнаването е направено в момент, когато президентът Доналд Тръмп не скрива възможността да поиска компенсации от Китай за коронавирусната епидемия. Това прави необходимо разузнавателните
служби да предприемат действия за установяване произхода на вируса, който преди това е приписван на пазара на
Ухан или като лабораторен продукт.
Според проучване на изследователския център Pew Research Center във Вашингтон, проведено от 10 до 16 март
2020 г., цитирано от изследователката в Центъра Катрин Шоефер3, „29% от американците смятат, че коронавирусът е
създаден в лаборатория“, независимо дали умишлено, или случайно. Докато голяма част от анкетираните американци
(43%) са на мнение, че новият коронавирус най-вероятно се е появил естествено, почти една трета (29%) смятат, че
най-вероятно е създаден в лаборатория. Около една четвърт от възрастните (23%) казват, че най-вероятно настоящият щам на коронавирус е бил умишлено разработен, а други 6% – че най-вероятно е създаден случайно в лаборатория.
На свой ред на обвиненията срещу страната китайските чиновници противопоставят тезата, че вирусът може да е
бил внесен в Ухан от американски военни, участвали в Световните военни игри, проведени там през октомври 2019 г.
Претенциите са въпроси с трудно предвидими отговори, но с най-голяма вероятност ще бъдат препоръки за недопускане на бъдещо разпространение на коронавируса по света. Разбира се, може да се допусне, че ще бъдат отправени определени критики към ръководството на Китай, но до съдебен процес с искания за компенсации под формата на
„коронавирусни репарации” едва ли ще се стигне.
Дезинформацията в условията на COVID-19
Най-важната пречка, която разузнавателните централи трябва да преодоляват, е наличието на изобилстваща
дезинформация и стремеж на различни политически движения да прокарват своите визии и идеологии за хвърляне
на обвинения по повод пандемията върху политическите си опоненти. В тази ситуация става все по-трудно ясното
диференциране на фалшивото, несигурното и достоверността. Доставчиците на статистическа дезинформация и разпространителите на конспиративни теории ще стават все повече. В това поле тепърва намира място и информация
за откриване на ваксини, тяхното прилагане и ефективност. На преден план излизат сведения не за тяхното значение
за здравето на хората, а за икономическата изгода на определени групировки и политически кръгове. По тази причина
разузнаването ще се сблъсква с непознати досега методи на обработка и анализ на добиваната информация.
Киберпрестъпления
Подразделение от службата за електронно разузнаване на Обединеното кралство многократно се натъква и предупреждава за киберпрестъпления, използващи коронавирусната епидемия. Хакерите разпространяват злонамерен
софтуер чрез електронната поща, където се съобщава за важна информация за епидемията, за да стартират атаки
с фишинг и злонамерен софтуер. От особена важност в това направление е спазване на добрите практики за киберсигурност, давани най-често от IT специалистите. Киберпрестъпниците използват пандемията, за да извършват
различни измами и атаки. Те се възползват от търсенето на информация и материали и се насочват към уязвимите
точки в цифровата инфраструктура. Атаките са срещу организации и физически лица, включително фишинг кампании
за разпространение на зловреден софтуер чрез съответни връзки и приложения, схеми за телефонни измами, измами,
свързани с продажба на фалшиви санитарни продукти, както и разпространение на фалшиви комплекти за тестване за
коронавирус в домашни условия, насърчаване на мигрантски вълни и потоци.
Онлайн измамите също са широко експлоатирани, като се предлагат различни услуги, медикаменти или рецепти
за предпазване от коронавирусната инфекция, нямащи нищо общо с указанията на Световната здравна организация.
Фалшиви новини
Пандемията от коронавирусната инфекция е съпътствана от засилена вълна от невярна и подвеждаща информация и от опити на външни субекти да оказват влияние върху хората, насаждайки страх и несигурност. Разпространяването на подвеждаща здравна информация цели насаждането на несигурност и сриване на устойчивостта. Кризата
е практически тест за демократичните общества по справяне с предизвикателствата на дезинформацията, която се
разпространява умишлено и преследва деструктивни политически, икономически и социални цели. Наложените задължителни карантинни мерки естествено увеличават потока от информация чрез социалните мрежи, което затруднява
определянето на степента на достоверност. Същевременно е факт появата на преки данни и сведения, даващи възможност за по-голяма анализаторска дейност и съпоставяне на информацията от различни източници.
Онлайн платформите придобиват все по-голямо значение, което ги обуславя като източник на информация,
която трудно се контролира, а това предполага, че тя ще има многостранен характер. В рамките на ЕС е създаден
Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, свързана с коронавируса, и за популяризиране на достоверното
съдържание и Европейска обсерватория за цифрови медии. Създадената система WeVerify.eu4 се използва от десетки
хиляди журналисти по света. Тя дава възможност и на представители на разузнаването да извършват проверка и
съпоставка с подобна информация, добита от други източници.
3
Schaeffer, Katherine. Nearly three in ten Americans believe covid-19 was made in a lab research analyst. Pew
Research Center, Washington, USA. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/08/nearly-three-in-ten-americans-believecovid-19-was-made-in-a-lab/
4
Проектът е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт
2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 825297.
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Силно нарасналото разпространение на онлайн дезинформацията и фалшивите новини за коронавируса, разпространявани чрез фалшиви профили, включително от ботове, които изпълняват автоматизирани задачи в интернет и социалните медии, прави много трудно разграничаването на истината от лъжата. При фалшивите новини се
разчита на правдоподобно звучене, поради което те се споделят и това ги прави още по-опасни. Разпространяването на конспиративни теории също намира благоприятна почва в условията на глобална пандемия5. По принцип
конспиративните теории са привлекателни, тъй като дават опростени и еднозначни отговори на сложни въпроси.
Тези предизвикателства ще бъдат посрещнати по-лесно, ако обществото е наясно с реалните опасности от дезинформацията и фалшивите новини. Естествено, отсъствието или намалените възможности за човешки контакт
дава своето отражение върху качеството на добиваната информация и задължава разузнавателните органи да се
съобразяват с този факт.
Аналитичното разузнаване и пандемията
В тази обстановка все по-голямо значение ще има работата на аналитичното разузнаване като системна дейност в сферата на информационната сигурност. Една от основните цели на аналитичното разузнаване е именно
оценка и прогнозиране на заплахата. Безусловно това ще доведе до решаването на комплекс от взаимносвързани
проблеми. Достатъчно е да бъдат споменати само някои от тях, за да бъдат разбрани поставените цели, като:
създаване на адекватни концептуални модели за оценка на риска и разпространението на заразата; мониторинг
на епидемиологичната обстановка; оперативен анализ на функциониращите системи и методи за противодействие и превенция; обществени настроения; морално-психологическо въздействие; възможности за социална изолация и готовност на възприятията на обществеността за това; анализ и оценка степента на дезинформационно
въздействие и други. Същността на аналитичното разузнаване се състои в търсенето и предаването на информация от компютърни системи и информационни мрежи с последваща проверка и аналитична обработка. Основният
извод, който може да се направи като обобщение, е, че ролята и значението на аналитичното разузнаване ще
нарастват в борбата с новите заплахи, свързани с климатичните промени, биотероризма, пандемиите и тенденциите за развитие на перспективните информационни технологии. Единствено на тази основа разузнаването може
да осигури ефективно управление на процесите в съвременните условия. В резултат на разразилата се епидемия
все по-настоятелно изпъкват проблемите, свързани с надигащата се глобална рецесия, новите предизвикателства пред световната финансова система, проблемите на климатичните промени и вероятностите за нови вълни
от коронавируса. Както непредвидимостта на епидемията, така и борбата с нея е „война в сянка“. В края на месец
март руското правителство под ръководството на премиера Михайл Мишустин сформира Сили за бързо реагиране срещу Covid-19, които включват представители на всички силови вътрешни и външни структури за сигурност
на страната. С указ на президента Путин е създадена работна група към Държавния съвет на Руската федерация6
за противодействие срещу разпространението на новата коронавируса инфекция. В началото на месец януари
т.г. от ЦРУ са отправени предупреждения за опасността от разпространение на епидемията. Русия и САЩ не са
единствените страни, които още от самото начало са включили представители на сигурността в този процес с
цел предоставяне на предварителна информация за заплахите от епидемията. Службите за сигурност на Израел
също са активни и ангажирани с наблюдаване на ситуацията, транспортиране на болни, доставка на необходими предпазни материали и разпространение на данни за мащабите на заразата и за нейното ограничаване.
Китайските служби за сигурност са много активно използвани както за разузнаване, така и за предоставяне на
сили от техните аналитични звена за координиране и предвиждане етапите за развитие на епидемията, нейното
ограничаване и ликвидиране на последствията от нея. Резултатите от това красноречиво доказват положителните усилия и труда на разузнавателните служби.
В заключение
Пандемията от COVID-19 е глобално предизвикателство и изисква глобални мерки за противодействие. Очертава се тенденция за продължителна заплаха от COVID-19 застрашава основите на потребителското общество. В
световен мащаб своята устойчивост запазват два основни фактора, оказващи съществено влияние на търговските
пазари. Това са страховете от втора вълна от пандемията и продължителността на риториката по отношение на
допълнителните пакети от мерки за стимулиране, приети в цялата световна икономика, които ще бъдат отпускани
за стимулиране на засегнатите страни, гарантиращи устойчивост на по-нататъшното възстановяване и недопускане
на макроикономически дисбаланси. Определено може да се каже, че коронавирусът е променил обществата, държавните институции, пазарите, мненията и отношенията между хората. С какво ще бъде наследена тази обстановка
единствено разузнаването може да прогнозира, а бъдещето ще покаже до каква степен е било адекватно и достоверно тяхното предвиждане.
Кризата откроява възможността за нови рискове и заплахи за сигурността. Това променя съществено и социалните отношения. В тази връзка е наложително новите да бъдат отчетени и съобразени от разузнавателните органи.
Основните предизвикателства и рисковете за сигурността се видоизменят динамично и изискват адаптивност и устойчивост от страна на разузнаването към тях.
Тъй като последствията от нова пандемична атака могат да бъдат тежки, трябва да сме готови да реагираме възможно най-бързо и ефективно. По тази причина ролята на разузнаването в този процес е от съществено значение. Като
На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви глобална пандемия от COVID-19.
Латухина, Кира. Пандемия Covid-19 – Путин создал рабочую группу Госсовета по борбе с коронавирусом.
15.03.2020. http://kremlin.ru/events/ president/ news/62990.
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превантивна и ефективна мярка би било целесъобразно да се сформира военно подразделение към МО, в което да са
включени специалисти по обществено здраве, микробиология, биохимия, управление на спешни случаи и клинична медицина, които да използват данни от открити източници, а така също статистика и анализ на Световната организация,
който да обработват, анализират, идентифицират и да предупреждават за нови епидемиологични заплахи.
Латухина, Кира. Пандемия Covid-19 – Путин создал рабочую группу Госсовета по борбе с коронавирусом.
15.03.2020. http://kremlin.ru/events/ president/ news/62990
Renault, Clément. Strategic Briefs № 5-2020, IRSEM, рs 1-4.
Schaeffer, Katherine. Nearly three in ten Americans believe covid-19 was made in a lab research analyst. Pew Research
Center, Washington, USA. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/08/nearly-three-in-ten-americans-believe-covid-19was-made-in-a-lab/

„ПОСТКОВИД“ И КРИЗИСНА КОМУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТА
НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
доктор Пламен Атанасов
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Резюме: Целта на доклада е да насочи вниманието към теми в предстоящата сложна комуникация
за споделяне и споразумяване около преодоляването на конфликтните последици върху масовите нагласи и
социалните отношения, причинени от пандемията Ковид 19. Пандемията е изследвана като цивилизационна
криза. В духа на концепцията на Мишел Фуко за биополитика и изказванията по повод пандемията на философи
от съвремието ни, при съобразяване със спецификите от протичането на кризата у нас, на научен преглед
са подложени виждания и прогнози за противоречия в посткризисната реалност. В духа на тези концепции
интересът е фокусиран върху социалния фактор в сигурността. Използван е критичен прочит на публикации
в медии и съществуващи разработки. На базата му, чрез сравнение и отчитане на локалните и глобалните
специфики, като основни предизвикателства пред сигурността са изведени отношението към неолиберализма и
преодоляването на отчуждеността, предизвикана от информационните процеси и потенцирана от социалното
изолиране. Поради комплексността на материята, се очаква тези теми да навлязат в полето на сигурността
и да разширят обхвата на хибридното противопоставяне. Като проблемни области са очертани: обществото
и уравновесяването на рационалната власт, сблъсъка между социалните функции на държавата и пазарните
механизми (особено в медицината и здравеопазването), последиците от физическото и социално ограничаване;
проблеми със заетостта; както и геополитически неизвестни, от поседващите икономически, политически,
мигрантски, екологими и др. кризи. Всички тези теми изискват развиването на специфична кризисна комуникация.
Ключови думи: пандемия, Ковид 19, криза на цивилизацията, биополитика, сигурност, социален фактор,
неолиберализъм, отчуждаване.
Plamen Atanasov, PhD. POST-COVID AND CRISIS COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF
NATIONAL SECURITY
Sophia University ‘St. Kl. Ohridski’, atanasovp@abv.bg
This paper aims to draw attention to the matters of the upcoming complex communication of sharing and negotiating
the dividing consequences to the mass opinions and social interactions, following the COVID-19 outbreak. The pandemic has
been examined as a civilisational crisis. In the spirit of Michel Foucault’s concept about biopolitics, along with the opinions
of contemporary philosophers on the pandemic, the development of the crisis in Bulgaria has been subjected to scientific
evaluation, by means of analysing opinions and forecasts regarding the post-crisis reality. In the context of these concepts,
the focus is set on the social aspect of security. Applied was a critical evaluation of media publications and existing scientific
work. By comparing and outlining the local and global specifics, the main challenges before security are extrapolated as: the
attitude towards neoliberalism, and overcoming estrangement caused by the informational processes and potentiated by social
isolation. Due to the complexity of these matters, it is expected that they would enter the realms of security and would expand
the range of the hybrid confrontation. The problematic areas span: society and the balance of rational power; the conflict
between the social functions of the state and market mechanisms (especially in medicine and healthcare); the consequences
of physical and social restrictions; unemployment spikes; as well as geopolitical variables defined by the associated economic,
political, migration, ecological and so forth crises. All of these matters require the development of specific crisis communication.
Keywords: pandemic, COVID-19, civilisational crisis, biopolitics, security, social aspect, neoliberalism, estrangement

П

риемането, че пандемията е катастрофа, не отразява достатъчно точно причиненото от вируса КОВИД 19. Прекараните месеци от началото на 2020 година показват, че светът живее в криза, която заплашва да бъде определена като цивилизационна. КОВИД 19 изведе на повърхността множество потискани конфликти, наследени от времето
преди коронавируса. Състоянието на криза показва поне две обстоятелства: че дискурсът по неизвестните около тези
конфликти ще продължи и след овладяването на вируса, както и че този дискурс е съществен за сигурността, а някои
негови компоненти разполагат с потенциал за превръщането в инструменти за хибридно противопоставяне.
Целта на доклада е да разкрие някои от проблемните теми, чието дискутиране предстои след пандемията от
КОВИД 19. Задачата е да се изведат на преден план полюсните позиции по значими в полето на сигурността въпроси,
които попадат в обхвата на кризисната комуникация.
Като предмет на изследавнето постКОВИД кризисната комуникация е разбирана като публичната комуникация
по време на криза и непосредствено след кризата. Този вид комуникиране е специфично по отношение на емоциите,
чувствата и приоритетите в мисленето на хората. По тази причина такова кризисно комуникиране изпълнява две функции: 1) да осигури минимизиране (или избягване) на негативите и преодоляване на отрицателните последици и 2) да
предпази аудиторията от нежелани намеси и изкривявания, които застрашават общността.
Доколко тези проблеми са относими към националната сигурност, е преценено според разбирането, че последната се отнася до „основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и
независимостта на страната“ при съответните условия (Концепция за националната сигурност на Република България
[Kontseptsia za natsionalnata sigurnost na Republika Bulgaria], 1998).
За доказването на представената хипотеза е направен прочит на публикувани в медиите изказвания на съвременни философи. В светлината на концепцията на Мишел Фуко за биовласт и биополитика, в съвременния свят са
откроени актуални за сигурността теми, които изискват динамичен дискурс. Такива са: 1) неолиберализмът и държав-
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ната намеса в пазарните механизми, което предразполага към следващи кризи, вкл. и мигрантски, и 2) последиците
от отчуждаването и качеството на посланията, което повишава потенциала на комуникационните намеси в масовото
възприемане на ситуацията.
1. Проблемите, концепцията на М. Фуко и кризисната комуникация
Мишел Фуко е френски историк и философ. Още през 70-те години на 20-и век той приема, че държавата не
е територия, а хората в нея. Смята, че предпоставките за такова осъзнаване се утвърждават през Просвещението,
когато властта се рационализира, т.е. управлението се възприема като знание, суверенитетът се геополитизира, а
стремежът е към могъщество и богатство. Когато се прекали с рационалността, се стига до крайни положения. Такива
Фуко вижда в тоталитарни режими, като тези в Германия и СССР във времето на Втората световна война. Тогава се
установява пълна доминация на държавата над индивида. В тези случаи на хората се гледа не като на личности, а
като на биомаса. Това е биополитиката. Абсолютният рационализъм, както и обратното – абсолютна либералност,
са крайни положения, които водят до унищожение. Недопускането на такива крайности зависи от науката, знанието и
гражданското общество (Фуко [Foucault], 2005, 1975-1976; Метелкина [Metelkina], 2020).
Биополитиката е актуална за пандемията от коронавируса. Доминирането на активност за преодоляване на пандемията и страхът за здравето и живота снижават бариерата на критичност към прокарването на свръхрационализъм
и това се очертава като съществен проблем за обществото. Показват го протестите в различни държави от Европа и
в САЩ.
Идеята за обвързването на съвременния философски поглед върху пандемията, причинена от коронавируса, с
теорията на Фуко за биополитиката е видима и не е нова (Метелкина [Metelkina], 2020). Специфичен е акцентът, който
е поставен върху използването на връзката за открояване на заплахи пред сигурността. Още повече че теорията на
Фуко съответства напълно на духа на съвременните концепции за изучаване на проблемите на сигурността, които все
повече се ориентират към ролята на социалния фактор (Йончев [Yonchev], 2014, 321-329).
В този план на кризисната комуникация се пада да осигури среща между държавата и гражданското общество. Хората сами виждат какво е направено, но, както казва У. Липман, за всеки от тях важи едно правило: „Между мен и света
стои моята представа (картината в главата ми – б.м.) за него“ (Липман [Lipman], 2001, 1922). Задачата на кризисната
комуникация е да оформи тази картина така, че тя да стане годна за социална интерпретация: да не се неглижират
постиженията или да се преекспонират пропуските; да не се потулва постигнатото и да не се замитат нерешените
проблеми; да не се допуска засенчване на обекти от първия план на композицията или отклоняване на светлина
към вторите редове, така че те да изглеждат като първи. За държавата, разглеждана като комуникатор, кризисната
комуниация не означава споделяне и да се казва всичко и на всекиго, а да се осигури увереност в живота с казването
на всичко възможно. Оставените „на страна“ теми, тъй като са обективизирани от страха, са опасни за баланса между
рационалност в управлението и обществото. Премълчаното според М. Фуко ще се пренесе в „маргиналното и паралелно положение“ на „знанието на хората“ (Фуко [Foucault], 2005, 1975-1976). Липсата на ясен отговор по злободневните
теми в условията на пандемия е „рязък разрив с общоразпространеното знание“ (Фуко [Foucault], 2005 [1975-1976]) и
води до „конспиративни теории“.
2. Философите за последиците от пандемията
Прегледът на философски коментари за пандемията показва, че теорията на Фуко за биополитиката се оказва
достатъчно интегративна, за да обхване основното звучене. От тези изказвания се вижда, че посткризисната реалност,
очаквана след пандемията от Ковид 19, излиза далече извън полето на биологичния фактор и засяга както политически
неизвестни за отношенията между държавата и обществото, така и икономически въпроси относно социалната тежест
и разпределението на ресурса вътре и между в държавите, а също и за отчуждеността. На този фон авторитети на
съвременната философска мисъл очертават следното:
● френският философ, историк и политик Ален де Беноа (Alain de Benoist ) пише:
„... както показва и коронавирусната пандемия, при определени обстоятелства е по-леко да се видят средно- и
дългосрочната перспектива, отколкото близката. В близката перспектива несъмнено може да се представи най-лошото: претоварени системи на здравеопазване, стотици хиляди, даже милиони загинали, разриви по веригата, бунтове,
хаос и всичко, което може да последва след това. В действителност се носим по вълна и никой не знае тя къде ще ни
отведе и къде ще ни изхвърли. Но ако се погледне по-нататък, някои неща стават очевидни“ (Benoist, 2020).
Такива очевидни неща вижда в „разширената приватизация“ и „делокализацията“, които още преди кризата водят към деиндустриализация, ниски доходи и безработица, както и към намаляване на средната класа. Пример е, че
отказалата се от такива индустрии Европа, “внезапно“ узнава, че само Китай произвежда някои медицински защитни
средства, апаратура, лекарства и др. Проблемите рефлектират върху доверието на хората във властта, за което спомагат непостоянството и непоследовтелността в говоренето на управляващите. А. Беноа предрича икономически и
финансов колапс с тежки социални последствия, а също и предстоящи екологична и мигрантска криза. Изход вижда в
създаването на нова основа, без комерсиалност и „потребление на всяка цена“ (Benoist, 2020).
● В интервю пред „Фицрой“ (Fitzroy) известният Ноам Чомски (Noam Chomsky) определя пандемията като „катастрофа, която е най-лошата в историята на човечеството“ (Чекалин [Chekalin], 2020). Говори за „криза на цивилизацията“ (Чекалин [Chekalin], 2020). Основното противоречие е между реалността и неолибералните политики, които
лансират налагане на пазарни подходи за максимализиране на печалбата без оглед сигурността и правата на хората.
Ето какво казва Чомски:
„... какво ни показа коронавируса. На първо място – това е колосалният провал на пазарите. [...]
Ние живеем в атмосфера на идеология, за която голяма част от отговорността носят икономистите. Идеология, ус-
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тановена още от Роналд Рейгън с прочитането на текста, написан от неговите корпоративни хазяи, в който се казва, че
правителството е главният проблем. Лозунгът „Дайте да свършим с правителството!“ означава предаване на властта на
частни тирани, тези, които не носят никаква отговорност пред хората. Ние получихме прости хора, хвърлени в пазара,
хора, на които са предоставили възможността да спасят сами себе си по някакъв начин. Така беше с десетилетия и въпреки че днес съществува забележителна възможност това да се поправи, тя се оказва блокирана поради идеологически
предразсъдъци“ (Чекалин [Chekalin], 2020).
Философът също критикува проблемното говорене на политици, особено на американския президент. Н. Чомски
се фокусира и върху социалната изолация, но не тази, поради карантинирането, а причинената от съвременната информационна свързаност. Съвременната информационна свързаност „атомизира и изолира хората до такава степен,
че обществото вече не съществува“ (Чекалин [Chekalin], 2020). Чомски формулира и предстоящата задача: Трябва
„да се помогне на хората да се съберат по всякакъв възможен начин. […] Разбира се, след карантината“ (Чекалин
[Chekalin], 2020).
● Промени вижда и Жак Атали (Jacques Attali) – френски финансист и философ. В думите му се намира и спонтанно описание на алгоритъма за налагане на биовласт:
„Съвременната държава, подобно на духа на науката, се роди като следствие, като ударна вълна от тази огромна
здравна трагедия [бубонната чума]. И двете всъщност препращат към един и същ източник: съмнение в религиозния
и политическия авторитет на църквата, неспособна да спаси живот или да даде смисъл на смъртта. По този начин
полицаят замени свещеника.
По същия начин в края на 18-и век лекарят заменя полицията като най-ефективната крепост срещу смъртта.
Така че в продължение на няколко века ние се преместихме от власт, основана на вяра, до власт, основана на
уважение към използването на сила, а след това към по-ефективна власт, основана на зачитане на върховенството
на закона“ (Attali, 2020).
● В консервативен, но глобален дух е и заключението на бившия главнокомандващ на НАТО, американския адмирал Джеймс Ставридис (James Stavridis):
„Всичко това се случва в реално време и реакцията досега е по-скоро тактическа, отколкото стратегическа. Ако реагираме бързо с точна карантина, значително усъвършенствано тестване, пускане на ваксина в производство и намиране на лекарства, които да помогнат за възстановяването, можем да избегнем глобална икономическа и медицинска
катастрофа и дори да продължим в рамките на няколко месеца. Но има не-малозначителен шанс за много по-дълъг
период на турболентност“ (Stavridis, 2020).
● Франсис Фукуяма ( Yoshihiro Francis Fukuyama) е категоричен в рационализирането на властта. Според него:
След пандемията демократичноста ще пострада и спорът ще е между „високоефективните автокрации срещу тези с
катастрофални последствия“. Освен, че авторитаризмът е безспорен, Фукуяма приема, че не видът на държавата, а
доверието към нея ще придобие първостепенно значение (Fukuyama, 2020).
3. Дискусия върху основните заплахи
Коментарите на пандемията от Ковид 19 показват безспорно, че здравето на гражданите е един от приоритетите
на националната сигурност, но проблемите са много повече. Всички цитирани виждат в пандемията криза и завършек
с драстични промени. Н. Чомски конкретизира, че кризата е цивилизационна. Фокусът пада върху нерешеното в тази
„цивилизационна криза“, а то е:
● Глобалният неолиберализъм, последиците от потребителското общество и намесата на държавата в пазарните
механизми: Сблъсъкът в това поле засяга доверието към държавата (Чомски, Беноа, Фукуяма) и е пряко свързан с политическото говорене. Неолиберализмът се обвързва с транснацонални компании (напр. фармацентични и др.), които не носят
ясна отговорност пред обществото и отделната държава (Беноа, Чомски). Спорд Насим Талеб (Талеб [Taleb], 2019), неносенето на ясна отговорност се очертава като все по-съществен проблем за цивилизацията от 21-ви век. Това препятствие
замъглява социалните функции на държавата, блокира доверието, че тя разполага с потенциал за излизане от кризата и
че няма да изпадне в условията на свръхрационално (разбирано по М. Фуко) управление. В условията на пандемия, когато
достъпът до лекарства и здравеопазване се приоритизира, неовладяването на загубата на доверие или на опасенията за
крайно рационално управление създават заплаха от нови мигрантски кризи от слаборазвитите държави и райони, които не
осигуряват достъп до лечение (поради липса на лекарства, на леглова база, на специалисти (лекар и медицински сестри)
и др.), към държавите с функциониращо здравеопазване, което има успехи в борбата срещу коронавируса. Като фактор
за такова поляризиране на света се очертава разработването на ваксина срещу КОВИД 19. Показва го и трескавата комуникация между държавите и наддържавните институти (напр. Световната здравна организация (СЗО) по въпросите на
разработването на ваксина и на достъпа до нея). Бързите обявления и бързите съмнения (DW, 2020; Василева [Vasileva],
2020) оставят впечатлението за информационен сблъсък на едно не съвсем познато за информационното противопоставяне хибридно (защото то не е обвързано единствено с биологията или с обичайните теми) поле. Пандемията КОВИД
19 – не само чрез страховете, но и чрез надеждите, както и чрез стремежът на обществото да балансира рационалната
власт – осигурява мощен комуникационен инструмент за противопоставяне. Пример е и експлоатацията на темата за
коронавируса в американската кандидатпрезидентска надпревара (Grynbaum, Haberman, 2020).
● Преодоляването на отчуждението от напредването на информационните процеси в социалната сфера: През
21-ви век по силата на т.нар. „революция 4.0“, за която говори К. Шваб в едноименната си книга (Шваб [Shvab], 2016),
изчезват професии и се появяват нови, дигиталните машини изместват хора, големите данни улесняват максимизирането на печалбите без оглед на социалния фактор и т.н. Някъде там, в нерешените въпроси, стоят и причините за
класовото раздалечаване, за което говори А. Беноа.
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Освен моралните колизии има и социални – интернет общуването, което „атомизира хората“ (Чекалин [Chekalin],
2020). То нарушава утвърдените до навлизането на дигитализацията социални модели и ориентирането става
по-трудно. Затрудненото ориентиране, както и снижената критичност по време на криза подпомагат преднамереното
прокарване на влияние. Говоренето на управляващите елити придобива ново измерение на потенциала си. В тези условия отчуждението, страховете от коронавируса и от свръхрационализиране на управлението (както го разбира Фуко)
по-лесно от всякога досега се превръщат в комуникационен инструмент за дезорганизиране на обществото или за прокарване на власт. В тази връзка, Китай, който сезира СЗО за заразата с КОВИД 19, неслучайно изгради демонстративно
огромната болница за една седмица. С активната си комуникация китайските власти казват на хората: „Останете у нас!
Ние сме единни и имаме сили да се справим!“.
Такова е мотото и в изказванията на британския премиер-министър Б. Джонсън:
„Милионите хора са длъжни да си помагат един на друг. Искам да знаете, че правителството ще направи всичко,
което може, за да помогне на вас и вашите семейства в такова време“ (Коммерсанть [Kommersanty], 2020).
Духът на сплотяване и подкрепа постепенно завладява комуникационните изяви на политическите елити. Пример
са дори изказванията на американския президент Д. Тръмп след лечението му от Ковид 19 в началото на октомври
(Trump, 2020).
Активната, подкрепяща комуникация на държавата е неизбежна, защото посредством транспарентността държавата намалява лутането и повишава доверието в себе си. В противен случай, а понякога и въпреки усилията, възниква
заплаха от „конспиративни теории“ и безредици. Показват го заглавия като: „Хиляди в Лондон: Covid-19 е конспирация.
Според протестиращите маските намаляват имунитета“ (Киров [Kirov], 2020), „Опит за щурм на Райхстага, стотици
арестувани“; „От Берлин към Бодензее: Констнац и Кройцлинген се готвят за протест срещу коронавируса“ (Hardegger,
2020).
Цивилизационният характер на кризата показва, че дебатът, който предстои, не може да бъде пренебрегнат. В
една или друга степен, независимо от локалните специфики, той засяга и сигурността на страната ни, което очертава
активен дискурс относно социалните функции на рационалното управление (например за поддържането на достатъчен
брой медицински сестри и лекари – епидемиолози и инфекционисти); степента на ограничаване правата и свободите
на гражданите; мигрирането – от по-малките към по-големите населени места, където достъпът до лекарска помощ и
болнично лечение е по-бърз, и от по-големите към по-малките, където опасността от заразяване е по-ниска (поради
малката населеност и по-малкия брой контакти); евентуалното мигриране към страната ни поради разлики в потенциала за справяне с вируса и др.
Някои от тези дискурси текат в момента, други – тъй като сме част от глобалния свят – предстоят. И в двата случая
непремереното говорене е специфична заплаха, когато намеква за масов страх дори и да е с намерение за сплотяване
около този страх. Публичната реакция на станалия популярен израз „чували с трупове“ показва, че такива крайни
изказвания по-скоро събуждат индивидуални инстинкти за самосъхраняване и самоспасяване, отколкото социално
споделени намерения за обединяване. В ситуация на комуникация по време на криза поднасянето на информация към
обществото и търсене на обратна връзка от него е съществен момент в говоренето на институциите. Както показва
опитът на останалите страни в Европа, тази дейност не зависи единствено от медиите (те са само посредник), а и от
самите институции, които подават информацията – премерено (в смисъл на недвусмислено и завършено) и уверено.
Заключение
Развитието на пандемията Ковид 19 продължава достатъчно дълго, за да се очертае. Пандемията се обособява
като криза на цивилизацията, а ескалиралите проблеми, в една съществена своя част са заложени преди появата на
коронавируса.
Значима част от неизвестните в развитието и изхода от цивилизационната криза се интегрират чрез виждането на
М. Фуко за биополитика. В този ракурс се открояват две предизивкателства: масовото споразумяване за неолибералните отношения в постКОВИД ежедневието и преодоляването на отчуждеността, която е засилена поради социалното
изолиране по време на пандемията. Двете неизвестни определят облика на балансирането на рационалната власт в
държавите и на обхвата и изпълнението на социалните функции. Определят и намесата на държавата в пазарните
механизми.
В този план пандемията предполага развитието на различни, голяма част от които непознати, заплахи за сигурността, каквито са различни отенъци в задаващите се кризи: икономически, политически, мигрантски, екологични и др.
Рискът от използването на тези фактори като инструменти за информационно противопоставяне от хибриден характер
е висок. Пред кризисната комуникация се очертава като предизвикателство и недопускането на „език на страха“ vs.
“език за повишаване на доверието“.
За всички тези теми неизменно предстои навлизане в публичния дискурс.
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Резюме: Докладът разглежда трансформацията на военната доктрина на Руската федерация от 1992
до 2020 г.. Периодът обхваща над 10 военни конфликта в близост до руските граници и позволява проследяване
на адаптацията на руската държава към промените в международната военно-политическа среда, характера на
новите заплахи и изискванията на отбраната.
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В

оенната доктрина предоставя единна рамка за планирането и провеждането на военни операции. Докато нейната
„военнотехническа“ страна включва създаване на военна структура, техническо оборудване на въоръжените сили,
тяхната подготовка, определяне на формите и средствата за провеждане на операции и война като цяло, то „социално-политическата“ ѝ страна обхваща всички въпроси, свързани с методологията, икономическите и социалните основи
и политическите цели на войната. Това е определящата и по-стабилна страна.
Военнотехническата част на документи от такъв тип, обединяващи теория, история и практика, обслужва социално-политическата част, а знаменитата фраза на Клаузевиц, че „войната е продължение на политиката, но с други
средства“ придобива практическо измерение.
Това важи с пълна сила за Руската военна доктрина след 1990 г., еволюирала в значителна степен от нейния
предшественик – Съветската военна доктрина на Горбачов от 1987 г.
Съществуват множество дефиниции за доктрина, които – както и съдържанието на отделните документи, са подчинени на интересите на отделните държави или коалиции от държави. Както дефинициите, така и функциите на доктрината за унифициране на начина и средствата за водене на бойни действия са винаги пряко свързани с националния
интерес. А той е неуниверсална, динамична категория, изхождаща от спецификите на конкретните държави, тяхното
историческо минало, геополитически амбиции и боен опит.
При формиране на военна доктрина следва да бъдат отчетени фактори като военни технологии, национална география, способности на противниците и тяхната присъща организация.
Съгласно определението на НАТО и страните членки военната доктрина представлява: „..основните принципи, чрез които
военните насочват своите действия в подкрепа на целите…авторитетен документ, (който) изисква преценка, когато се прилага“1. Това на практика е съвкупност от онези аспекти на военното знание и мисъл, актуални към дадения момент или контекст,
достатъчно устойчиви, за да обединяват, и достатъчно гъвкави, за да се адаптират към промените на средата.
Съветският речник на основните военни термини2 определя военната доктрина като „...система от научно обосновани
възгледи за същността на съвременните войни и използването на въоръжени сили в тях, официално приета от държавата“...
От двете определения ясно личи разликата в нагласата и възприятието за бойни действия. За разлика от западните държави, СССР отделя значително внимание на политическите аспекти на военната доктрина, което я прави стратегически издържана и недотам тактически гъвкава. Според редица анализатори именно тази нейна черта най-добре
обяснява поведението на Съветския съюз на международната сцена.
Общоприетото схващане на руските военни и политически лидери от 60-те години насам е, че всяка война може да
започне като конвенционална и има потенциала да прерасне в тотална ядрена война. Настъпилият през 70-те години
ядрен паритет и разрушителността на такъв тип война довеждат до изтласкване на представите за конфликт в конвенционалната сфера. Доктрината, въведена от съветския лидер Михаил Горбачов през 1987 г. е по-скоро политически,
отколкото военен акт3. За разлика от предходните документи от този порядък тя не прокламира офанзивна отбрана,
а я подменя с дефанзивна отбрана и въвежда принципа на „отбранителна достатъчност“4. В основата на доктрината
лежи схващането, че всеки ядрен конфликт неминуемо би се превърнал в глобален – нещо, което променя курса на
съветските възгледи, които до този момент обобщават ядрената сила като елемент на оцеляването.
NATO doctrine, Allied Joint Publication (AJP) -01 (D) edition (delta), 21.12.2010 г.
Словарь основных военных терминов. Военное издательство Минобороны СССР, Москва, 1965, с. 47
3
Soviet military doctrine as strategic deception: An offensive military strategy for defense of the socialist fatherland,
Christopher D. Jones, 18.12.2007.
4
Свеждане на ресурсите за отбрана – конвенционални и ядрени, до достатъчен минимум, който да гарантира
отбраната на страната.
1
2
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Съвременната военна доктрина на Руската федерация претърпява значителни промени в периода от 1992 до 2014 г.,
когато е утвърдена последната ѝ версия. Това се отразява на първо място на дефинициите, които всеки следващ
актуализиран документ дава на понятието „военна доктрина“, като същевременно е показателно за отговора на Русия
на променящата се среда за сигурност.
Проект за военна доктрина на Руската федерация от 1992
След разпадането на СССР въоръжените сили на новата Руска федерация са сформирани на 7 май1992 г.
Тенденцията е към формиране на мобилни сили като част от реформата на ВС. Неуспехът на реформите и липсата на финансиране за преминаване от наборна военна служба към наемна войска дават пряко отражение върху
реализираните бойни действия от страна на Руската федерация през Първата (1994-1996) и Втората (1996-2006)
чеченска война и бележат трансформацията на руската военна доктрина в следващите години.
Проектът за доктрина от май 1992 г. е документ, съставен паралелно с формиране на руските въоръжени
сили и логично демонстрира близост със съветското възприятие за външни заплахи, които, макар и с променен
интензитет, водят началото си от едни и същи източници. Сред тези източници на военна заплаха се откроява
„желанието на отделните държави или на обединения от държави да доминират световната общност (…) и да
разрешават възникнали спорове с военни средства“. Въпреки че липсва конкретика кои точно са тези държави,
разликите между „старата“ и постсъветската среда за сигурност не са съществени.
Други изведени на преден план заплахи са въоръжените групи край границите на Руската федерация, международният тероризъм, разпространението на оръжия за масово поразяване и укрепването на чужда военна мощ в близост до руска територия. Най-същественият аспект от доктрината е отмяната на ангажимента за ненападение с ядрено
оръжие. Руската федерация следва да третира всяко конвенционално нападение срещу стратегически и потенциално
опасни обекти като „първичен акт на употреба на оръжие за масово поразяване“.
Проектът е отхвърлен. Приетият през ноември 1993 г. нов документ не е публично достояние. Предоставеното на
широката публика непълно резюме създава предпоставки за спекулации относно съдържанието на доктрината.
Военна доктрина на Руската федерация от 1993 г.
Публикуваният отчасти текст на военната доктрина от 1993 г. е в сила до 2000 г., когато е ревизиран отново и
показва сериозни различия от проекта за доктрина от 1992 г.
Той акцентира върху въпроси, появили се след разпада на СССР, и въпреки че доминиращото противопоставяне
не е на идеологическа база, част от предписаните похвати са отпреди ерата Горбачов.
Фокусът на руския военно-политически елит се измества към регионални конфликти, в които са въвлечени бившите съветски републики, съдбата на етническите руснаци, живеещи в тях, и струпването на въоръжени сили в близост
до границите. На преден план излизат националният отговор на съвременните заплахи, тежките реформи на армията,
които да я направят приложима в конфликти от малък мащаб, и ядрената политика. Въпроси, които доктрината разглежда като условие за оцеляване на руската нация.
Четирите отправни точки във военната доктрина на Руската федерация от 1993 г. са: подмяна на дефанзивната
отбрана на Горбачов с офанзивна отбрана; руската етническа карта в бившите съветски републики; възможната употреба на ядрено оръжие в отговор на конвенционално нападение и решителният отговор на външни (военни) заплахи
в условия на нестабилност и потенциален разпад.
Тезата за еволюиране на всяка конвенционална война в ядрена и възможността за използване на ядрено оръжие
става актуална, като нападение срещу неядрени държави е изключено освен в случай на „въоръжено нападение срещу
(…) Руската федерация или нейните съюзници от всяка държава, която е свързана чрез споразумение за съюз с държава, която притежава ядрено оръжие“, или съвместни действия на същите.
В този смисъл съвсем не е необходимо въпросните държави, бидейки ядрени или в съюз с такива, да използват
ядрено оръжие срещу Русия, за да им бъде отговорено с такова. Това на практика легитимира прерастването на конвенционален конфликт в ядрен.
Елементът от доктрината с най-дългосрочен военно-политически ефект – наличието на етнически руснаци, живеещи в страните от бившия съветски блок, се оказва и лайтмотив в предефинирането на руската външна политика.
Именно обезпечаването на тяхната сигурност дава възможност на Руската федерация да засили регионалното си
влияние, но и интервенционализъма си по легитимен начин.
Въпреки че за разлика от проекта от 1992 г., военната доктрина от ноември 1993 г. има по-диференцирана представа за външни заплахи, са препотвърдени основните такива: разрастването на военни блокове, абдикиране от
споразуменията за неразпространение на оръжия и намеса в руските дела зад граница, международният тероризъм.
Отменено е задължението за неизползване на ядрено оръжие.
Приетата в края на април 2000 г. нова военна доктрина търпи множество промени от проекта си, създаден през
1999 г. Въпреки това разделът за външните военни заплахи остава почти същият както текста в доктрината от 1993
г. – основни заплахи са териториалните претенции срещу Руската федерация и намесата във вътрешните работи на
Русия. Пренебрегването на интересите на Русия в решаването на международни конфликти и противодействието на
укрепването на страната като фактор на международната сцена е представено като противовес на един унитарен свят,
доминиран от САЩ, в който проблемите се решават със силата на оръжието.
Русия търси и заявява своето ново място и роля в един многополюсен свят.
Военна доктрина от 2000 г.
Дефиницията за доктрина от 2000 г. е различна от дефиницията, посочена в предходния документ. Ако през 1993 г.,
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под доктрина се разбира „официален политико-военен консенсус относно външните заплахи, (който) отразява политическите цели на държавата“5, през 2000 г. тя е „обобщаване на официални възгледи, определящи военно-политическите, военностратегическите и военноикономическите насоки за осигуряване на военната сигурност на Руската
федерация“. Промяната в дефинициите разкрива промяна в целите на доктрината.
Докато през 1993 г. „новосъздадената“ Руска федерация отразява външни заплахи, то през 2000 г. търси военна
сигурност. Фокусът е изместен върху отбраната, а не върху евентуална агресия. В началните си редове документът
постановява, че „военната доктрина има отбранителен характер, което е предопределено от последователно придържане към мира, с твърда решимост да се защитават националните интереси и да се гарантира военната сигурност на
Руската федерация и нейните съюзници”. Доктрината е „златната среда“ между силно дефанзивния документ от 1987 г.
и откроено офанзивния такъв от 1993 г.
Отправните точки в руската военна доктрина от 2000 са: подмяна на офанзивната отбрана с дефанзивна; засилване на ефекта на ядреното възпиране, за сметка на превантивен удар, посредством предефиниране на опциите за
използването му; изместване на фокуса на заплахите към участие в ограничен конфликт от конвенционален тип.
Документът излага точен списък на всички области, в които могат да бъдат използвани ядрени оръжия – не само
в тотална война, но и в по-малки по мащаб военни действия. Докато преди 1993 г. ядрено оръжие може да се използва
при застрашаване на съществуването, целостта и суверенитета на Руската федерация, то сега използването му е
позволено при „нападение от държава или коалиция от държави, преследващи значими политически цели“.
В тази връзка е въведен терминът „разширено възпиране“ като метод за деескалация на ограничени конфликти.
Това практически намалява важността на конвенционалните сили в широк набор от конфликти – именно тяхната неукрепналост е най-сериозната слабост на руската армия.
Наблюдаваните промени в ревизирания руски документ от 2000 г. са отражение на промените във вътрешната
и международната среда за сигурност. Променя се характерът на заплахите – Русия вече не е новоизграждаща се
нация, застрашена както от Запада, така и от бившите си сателити. Еволюцията в самоусещането на държавните и
военните лидери е резултат в известна степен от реализираните военни конфликти в периодите между и по време на
формиране на доктрините.
От една страна, войната в Ирак през 1993 г. доказва непригодността на тоталната дефанзива срещу противници
като САЩ и НАТО. От друга страна, използването на ограничени сили в локалните конфликти в Сърбия и Косово преди
2000 г., доказва тяхната ефективност в локални войни.
Шест години след влизане в сила на военната доктрина от 2000 г., е стартирана разработката на нов документ,
който е приет през 2010 г. Това е четвъртата по ред ревизия за период от 8 години, а целта му е да отговори на военно-политическите нужди на Руската федерация за период до 2020 г. Това не се случва, тъй като доктрината е обновена
отново през 2014 г., 4 години след приемането ѝ.
Военна доктрина на Руската федерация от 2010 г.
Трансформацията в дефинициите за доктрина от 1993, 2000 и 2010 г., променя фокуса на документите от външни
заплахи и изграждане на държавата, през военната сигурност до въоръжените аспекти на отбраната. Доктрината от
2010 г.6 е определена като „система от официално приети в държавата възгледи за подготовката за въоръжена отбрана
и за въоръжената защита на Руската федерация“, чието прилагане „се постига чрез централизация на държавния контрол във военната сфера“. Заложената промяна е деликатна, но говори за по-агресивна и най-малкото по-категорична
позиция на държавата за въоръжените сили.
За първи път се наблюдава откъсване от обобщените постулати в предходни документи и налагане на нов, централизиран възглед, в държавнически и военен смисъл. Ръководството на офицерите е поето от ключовите политически
играчи. Това най-ясно личи от делегираното правомощие за използване на ядрено оръжие в ръцете на президента –
нещо ново в правния мир на Русия.
Основните акценти в руската военна доктрина от 2010 г. са: подчертаната роля на политическата централизация
на командването на ВС; запазване на ядрените аспекти, включително правото на превантивен ядрен удар, без да се
конкретизира типът конфликт; въвеждане на високоточни конвенционални оръжия, за сметка на стесняване на употребата на ядрени оръжия; ясното посочване на врага в лицето на НАТО, който „вербува“ държавите от бившия съветски
блок, и изоставяне на дефанзивната отбрана, заложена в предходната доктрина от 2000 г.
Новият документ запазва тона на предшестващия го, но развива нови и стеснява други аспекти от темата за сигурността. Ограничаването на опциите за употреба на ядрено оръжие е стъпка назад, към 1987 г., когато е възможна
и се налага при застрашаване на самото съществуване на държавата. Въпреки това Русия запазва възможността да
използва ядрено оръжие в глобални и регионални войни, както и за отговор (или деескалация) на конвенционални
конфликти. Това действие е продиктуване от отклоняване на вниманието от тактическите към стратегическите оръжия,
т.е. от конвенционалните към възпиращите, паралелно с въвеждането на прецизни конвенционални оръжия.
Друга причина е конкретното дефиниране на врага – НАТО. Това е изключително показателно за реалните опасения на Руската федерация, а именно придобиване от страна на Алианса на глобални функции и преместване на
военната му инфраструктура в близост до границите на държавата. Набирането на членове бавно нахлува в бившите
съветски държави и редуцира руската сфера на влияние – от една страна, като намалява възможността за икономиче5
Указ Президента РФ от 21 апреля 2000 г. N 706 „Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации»
(утратил силу).
6
Указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. N 146, „Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации»
(утратил силу).
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ско и военно въздействие, а от друга – като елиминира способността на Москва да възпира агресия (противоракетния
щит на НАТО в Европа).
Доктрината от 2010 г. позволява използване на руски въоръжени сили зад граница за защита на държавните
интереси и интересите на руските граждани. Нейната насоченост е към мирно или насилствено урегулиране на кризи
и конфликти. Въпреки малката вероятност за разгръщане на мащабна война срещу Русия военните опасности се увеличават в редица други области.
Четири години по-късно военната доктрина е ревизирана отново, като е спазен същият срок на действие, съобразен с други стратегически документи на РФ – 2020 г.
Военна доктрина на Руската федерация от 2014 г.
Президентът Владимир Путин одобрява новата военна доктрина на Руската федерация7 на 26 декември 2014 г.
Документът преповтаря дефиницията, дадена за доктрина през 2010 г., като „система от официално приети в държавата възгледи за подготовката за въоръжена отбрана и за въоръжената защита на Руската федерация“, в която, на база
на анализ на военните опасности и военните интереси на държавата и нейните съюзници, са „сформирани основните
положения на военната политика и военно-икономическото обезпечаване на отбраната“.
Основните разпоредби на документа също се запазват, освен въведените за първи път точки за осигуряване на интересите в Арктика и дефинирането на дейността на чуждестранни частни военни компании в близост до границите на Руската
федерация като непосредствена заплаха отвън.
От предходния документ са наследени външни заплахи, като „изграждане на военния потенциал на НАТО и приближаване на военната (му) инфраструктура (…) до руските граници“; „разполагането на американски системи за стратегическа противоракетна отбрана“; „нарушаване от отделни държави на международни споразумения (…) в областта
на забраната и намаляването на въоръжението“.
Наред с това в новата версия на документа към външните заплахи са добавени установяването на режими в
съседни на Русия държави, чиято политика застрашава интересите на Руската федерация, подривната дейност на
специални служби и организации на чужди държави и техните коалиции. Този аспект от доктрината е силно повлиян от
събитията в Украйна, Северна Африка, Сирия, Ирак и Афганистан.
Посочена е тенденцията за пренасочване на военните опасности и заплахи в нов домейн – информационния, както
и във вътрешната сфера на страната. На особено интензивно въздействие са подложени младите хора „с цел подкопаване на историческите, духовни и патриотични традиции в областта на защитата на Отечеството“.
Важен елемент от доктрината е разширяването и укрепване на кръга от партньори като част от мерките за превенция и ограничаване на военни конфликти, в това число съюзническите отношения с Абхазия и Южна Осетия, държави,
членки на БРИКС (нововъведение в доктрината), ОДКС, ОНД, ОССЕ и ШОС.
Военната доктрина на РФ от 2014 г. запазва целите си, наследени от предходната доктрина, като за разлика от нея
набляга върху разширяването на партньорския кръг от държави и териториалния периметър на националния интерес.
Държавата се фокусира не върху глобалните, а върху „близките“ опасности, които отслабват границите и съзнанието
на гражданите, като същевременно търси широка подкрепа за участие в локални конфликти зад граница. Колкото
повече се засилва изместването на офанзивата от страна на НАТО „навътре“ в Русия, толкова повече доктрината
предписва изтласкване на противопоставянето извън границите ѝ – устойчив принцип на съвременната геополитика.
Врагът е фрагментиран, придобива „частен“ характер (ЧВК), действа ситуационно (информационен домейн; погранични конфликти; враждебни политически режими в близост), като формира обръч около Русия, който следва да
бъде „разбит“ посредством усилване на дипломатическите контакти и укрепване на военно-патриотичното съзнание у
младите руснаци.
Доктрината описва деструктивните аспекти на хибридно въздействие, в отговор на което се налагат решителни
мерки. Постановка, която описва в голяма степен самата руска външна и военна политика през погледа на западните
държави, а именно – като хибридна.
Изводи
Проведеният обзор на трансформацията на руската военната доктрина от 1992 до 2014 г. дава основание да
бъдат направени следните изводи:
1. Като отражение на военно-политическата реалност в самата държава и промените в средата за сигурност военната доктрина на Русия следва естествен ход на развитие, като бавно се трансформира от стратегически издържана
към тактически гъвкава.
2. Преминаването ѝ от дефанзивен към офанзивен характер и обратното – в отговор на промяната в средата за
сигурност и все по-ясното дефиниране на врага, е пряко свързано с вътрешното укрепване на руските въоръжени сили,
съпроводено с укрепване на увереността у военния и политическия елит. Русия започва да търси своето място в един
многополюсен свят.
3. Източниците на заплахи пред Русия са устойчиви, като тяхното придвижване (изместване на военната инфраструктура на НАТО в близост до границите на държавата; транспониране от физически в информационен домейн),
интензитет (за периода от 1992 до 2014 г., Русия е въвлечена пряко или косвено в над 10 локални въоръжени конфликта) и характер (враждебни правителства в близост; тероризъм; ЧВК) довеждат до експозиция на различни ресурси и
подбор на различни подходи за адаптация и отговор. Променя се периметърът на руския национален интерес.
Промените във военната доктрина на Руската федерация имат еволюционна природа. Въпреки силно реактивния
си характер, те са адекватни на промените в средата за сигурност и отразяват в пълна степен бавната, но стабилна
7

Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. N Пр-2976)

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

57

трансформация на съветския военен модел на мислене в нов, съвременен руски военен модел, който много анализатори определят като модел на бъдещата война. Честата ревизия на документа говори красноречиво за това.
Поставяйки в центъра си интересите на руския народ (не просто на държавно, но и на ниво съзнание и сигурност
на всеки руски гражданин у дома и зад граница), военната доктрина на Русия ясно дефинира врага, заявява мащабите
на националния интерес и активира форми на сътрудничество с приятелски държави, като по този начин съумява да
съчетае военното, политическото и народопсихологическото начало на войната и свежда глобалното противопоставяне до регионални, измерими и управляеми граници.
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ризата, предизвикана от COVID-19, изправя европейските държави пред сходни предизвикателства, по едно
и също време, на които те отговарят по различен начин. Противопандемичните мерки, прилагани от тях в
периода 1.02 – 25.10, са едни и същи и биват превантивни (спазване на физическа дистанция и дихателен етикет;
работа и обучение от вкъщи; забрана за събиране на публични места, носене на предпазни маски, самоизолация
и карантина, ограничаване на трансграничната и вътрешната мобилност и др.) и смекчаващи (финансова помощ
за уязвими групи, малки и средни предприятия; укрепване на капацитета на болниците; назначаване на медицински персонал, разширяване на инфраструктурата и др.).
Тяхната еднаквост обаче контрастира с подхода за прилагането им и очертава няколко европейски модела за
отговор на кризи от пандемичен характер, формирани под въздействие на типа държавно управление, народопсихологията и приоритизирането от правителствата на сектора „Здравеопазване“ като елемент от системата за национална
сигурност.
А, противно на очакванията – и в много по-малка степен – и от капацитета на националните здравни системи,
които – в рамките на ЕС, са на задоволително високо равнище.
АВСТРИЯ
Динамика на заболяването
Заболяването е регистрирано в Австрия на 26.02.20, от 08.03 до края на март трансмисията му е с локален характер, а от началото на април до средата на октомври е от комунален тип. Инфекцията преминава от регионално обособени огнища към диференцирани източници, със слаба проследимост. Отсъстват клъстърен тип огнища. Страната
достига относителния си пик на заразяване в периода 20.03 – 31.03 (1141 за 27.03), а най-висока смъртност бележат
дните в средата на април (над 30 души дневно) (фиг. 1).

Фиг. 1. Брой заразени и починали на ден в Австрия
Динамиката на заразяването сочи, че първи се заразяват и лица от уязвими групи, в началото на втория до средата на третия месец, след което разпространението на заразата продължава с равномерен темп, а смъртността остава
относително ниска.
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Фиг. 2. % заразени и починали от населението на Австрия
Пандемията не е свързана със сезонни фактори, а следва естествен ход на развитие. От първите регистрирани
случаи до 17.10.20, заразените с коронавирус в страната са 65 557 души или 0,73% от населението, а починалите са
910 души, или 0,01 % от населението (фиг. 2). От Фиг. 3 е видно, че % на починали сред заразените е най-висок в края
на април, целия май и юни, след което прогресивно намалява. Австрия е сред страните с най-ниска смъртност сред
заразените, при сходен % от населението, имал досег с COVID-19.
Предприети мерки в отговор на кризата
Виена предприема мерки по превенция на заболяването още в началото на февруари. Те са стандартни, имат
строго задължителен характер (например носенето на маски на публични места и в градския транспорт) и се прилагат
активно до 6.04, когато започва поетапното им смекчаване. Засилени са отново в средата на септември вследствие на
повишаване на инфекцията в 7 области. Разпространението на заразата се следи от EMS система за епидемиологично
проследяване1, а на изследване подлежат хора с грипоподобни симптоми и контактни лица, като капацитетът за тестване е 6000 теста на ден в края на март. До 11.04 са направени общо около 140 000 теста в 40 лаборатории в страната.
Австрия е една от държавите в Европа с най-голям брой болници (271), лекари (45 596) и болнични легла (45 000
за интензивна грижа, 7500 стандартни легла и 2900 обдишващи апарата) на глава от населението. Всеки здравноосигурен има право на безплатен достъп до здравната система.
Законодателството в здравната сфера търпи развитие в условията на пандемия. От 15.03 до 13.05 са приети
общо 5 закона за борба с коронавируса. Актуализиран е и съществуващият от 2006 г. План за действие в условия на
епидемия.
Специфичните мерки в други сектори, различни от общоприлаганите, включват преустановяване на обработката
на молби за закрила (15.03) и поставяне на 5 региона в страната под карантина (16.03). Отпуснатата финансова помощ
е на обща стойност 38 млн. евро.
Капацитет на държавата за справяне с кризата
Проведеният обзор на предприетите мерки показва, че Австрия разполага с достатъчен ресурс (материален и
човешки), за да отговори на кризата. Налице е висока степен на координация между отговорните структури, развито и
интензивно надграждащо се законодателство, проактивност и силна централизация на властите при прилагане на противопандемичните мерки.
Особен акцент е поставен върху уязвимите групи. Тестването няма масов характер, въпреки това, мерките по
превенция са ефективни и гъвкави, а капацитетът на здравната система за третиране на заразени случаи – достатъчен.
Липсата на клъстърно заразяване е белег за повсеместно овладяване и недопускане на малки „ядра“ на зараза. Всичко
това резултира в ниска – на фона на общоевропейската смъртност, дори в активните месеци на разпространение на
заразата.
ГЕРМАНИЯ
Динамика на заболяването
COVID-19 е регистриран в Германия на 28.01.20, от края на февруари до втората половина на април трансмисията
има локален характер, от 25.04 до 17.06 преминава към комунален тип. От 18.06 до 17.10 е от клъстърен тип – заразата се развива в обособени географски или битови общности. Страната има обширен диапазон на относителен пик
на заразяване, който обхваща периода 20.03 – 05.04 (7324 души на 20.03, 6294 души на 28.03; 6174 души и на 03.04).
Смъртността започва да нараства в средата на април (315 души за ден) пропорционално на нарастване на вирусоносителите. Втори пик на заразяване е регистриран през втората половина на август, но смъртността през този интервал
1
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Фиг. 3. % Починали сред заразените в Австрия
е незначителна (14 души на ден) (фиг. 4).
Развитието на пандемията в Германия повтаря сценария на развитие в други европейски държави, но в различен
мащаб, поради по-високия брой население. В общи линии, заразата еволюира до пика си за месец и половина, когато
първите заразени – уязвими лица, дават най-висок брой жертви. След началото на втория до средата на третия месец
разпространението продължава с равномерен темп, докато смъртността остава относително ниска.

Фиг. 4. Брой заразени и брой починали на ден в Германия
Това отново доказва, че пандемиятата не се влияе от температурите, а следва собствен ход на еволюция.

Фиг. 5. % заразени и починали от населението на Германия
От първите регистрирани случаи до 17.10 заразените с коронавирус в страната са 366 299 души, или 0,44 % от насе-
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лението, а починалите са 9789 души, или 0,01% от населението (фиг. 5).

Фиг. 6. % починали сред заразените в Германия
Графиката сочи, че % на починали сред заразените е най-висок в края на май, юни и юли, след което намалява
(фиг. 6), т.е. инфекцията не се влияе от ниските температури. Германия регистрира висока на фона на общоевропейската смъртност сред заразените при сходен % от населението, починали от COVID-19. Заразата е масова сред
уязвими групи при първия пик и сред „здрави“ групи при втория пик.
Предприети мерки в отговор на кризата
Противопандемичните мерки в страната са типичните за всички европейски държави и се прилагат от началото на февруари. Специфичното в случая с Германия е липсата на унифицирани правила за физическа дистанция на национално ниво,
носенето на предпазни маски е препоръчително, а карантината и самоизолацията са задължителни само за потвърдени случаи.
От 11.05 16-те германски провинции започват да прилагат смекчаване на мерките в различна степен и по различно време. Силната децентрализация и автономия на отговора на COVID-19 са една от причините за сериозните разлики в ръста на заразата
по региони. Мерките се въвеждат и отменят ситуационно, в отговор на възникващи огнища, през целия период на заразата.
Капацитетът за тестване е голям (1 317 887 теста до 08.04, или 40 000 теста на ден и 1744 лаборатории). През
септември изследваните проби са 1 064 000. Наблюдава се масово тестване в Германия, подобно на това в Южна
Корея, като тестовете са безплатни.
Германските провинции не страдат от дефицит на лекарства. Страната има най-висок брой болнични легла на
глава от населението в Европа (25 000 за интензивна грижа, след 01.04 – 40 000, оборудвани с обдишващи апарати).
На 05.04 са закупени 400 000 медицински и 25,5 млн. предпазни маски, 23 млн. чифта ръкавици. Броят на лекарите на
глава от населението също е най-високият в ЕС, а общо 34 703 медицински сестри, 20 000 студенти и 14 000 чуждестранни медици са привлечени в борбата срещу вируса. Въвеждат се и механизми за преквалифициране и трансфер на
медици и реорганизация на болниците (17.03).
Що се отнася до законодателната база, от 2001 г. е в сила Закон за защита срещу инфекциите2. На 25.03 е приет
Закон за облекчаване на болниците по време на COVID-19, а на 28.03 – Закон за защита на населението от епидемии
с национална значимост.
Мерките, предприети в други сектори, също са стандартни, като отпуснатата финансова помощ е на обща стойност
230 млн. евро. Специфична мярка е временното суспендиране на Шенгенското законодателство (13.05).
Капацитет на държавата за справяне с кризата
Еволюцията на пандемията в Германия преминава през всички форми на трансмисия. Въпреки сходството във
вида и начина на прилагане на противопандемичните мерки се наблюдава висока степен на автономност в отделните
провинции. Това се отразява пряко върху броят на заразените в тях.
Общите регулации на националните граници, финансовите и юридическите инструменти в известна степен се различават от регионалните практики. От тази гледна точка оценяването на националния капацитет за отговор на кризата
следва да премине през оценяване на регионалния.
Законодателството е солидно, динамично и с надграждащ се характер. Ресурсната база е на много високо ниво
(например, тестването е масово – нещо, до което малко държави в Европа прибягват), а противопандемичните мерки
се прилагат гъвкаво, макар и ситуационно. Въпреки това високият относителен % смъртност и оформянето на клъстъри
на заразата говорят за необходимостта от повишен фокус за борба с вируса сред уязвимите групи.
ПОРТУГАЛИЯ
Динамика на заболяването
Заболяването е регистрирано в Португалия на 03.03.20. От 05.03 до края на април трансмисията е локална, след
което става комунална до края на юли. Диференцирането на източниците на зараза намалява ефективността от проти2

Повече информация, тук: https://www.rki.de/EN/Content/infections/inf_dis_down.pdf?blob=publicationFile
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водействие. В края на юли до средата на октомври заразата се „свива“ до клъстърен тип. Страната достига относителния си пик на заразяване на 01.04 (1035 души) и 11.04.20 (1516 души) (фиг. 7). Същият месец (04.04, 09.04, 12.04 и т.н.)
е регистриран и най-висок брой починали за ден през целия период на епидемията (37 души).

Фиг. 7. Брой заразени и починали на ден в Португалия
Еволюцията на пандемията COVID-19 показва достигане на естествен пик през втория месец и „утихване“ през
последните три месеца. Тя не е свързана със сезонни фактори.

Фиг. 8. % заразени и починали от населението в Португалия
От първите регистрирани случаи до 17.10.20 заразените с коронавирус в страната са 99 911 души, или 0,98% от
населението, а починалите са 2 181 души, или 0,02% от населението (фиг. 8).

Фиг. 9. % починали сред заразените в Португалия
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От графиката се вижда, че % на починали сред заразените е най-висок през април, май и юни, след което прогресивно намалява. Паралелно намалява и броят на починалите.
Предприети мерки в отговор на кризата
Мерките срещу коронавирус в Португалия са стандартни и започват да се прилагат на 14.02, т.е. месец преди
първия случай в страната, а смекчаването им започва на 30.04. Проследяването на заразени се провежда чрез
въведената през 2014 г. електронна система за епидемиологичен мониторинг SINAVE. На тестване се подлагат
всички вероятни случаи, в 2 института по обществено здраве, 37 болнични, 22 университетски и 27 частни лаборатории. В някои градове се практикува и южнокорейската практика за „тестване по автомобилите“. От 02.03 до
06.09 правителството е извършило 2 736 473 теста за COVID-19, като на дневна база през септември са извършвани 8750 теста, а през юни – 5603 теста.
В Португалия има 107 болници, които разполагат с 587 (1024 през август) легла за интензивно лечение, 243
изолационни легла и 1793 обдишващи апарата. Към 30.09 в националния стратегически резерв са налични близо 28
млн. защитни маски, 930 хил. PCR теста и 857 хил. комплекта за вземане на проби от пациенти. В края на февруари
страната разполага със 30 172 лекари, 45 560 медицински сестри и 61 181 души друг медицински персонал.
Що се касае до законодателната основа за отговор на кризата, от 2016 г. в Португалия действат на регулярна
база два плана за противодействие на епидемии, за зимен и летен сезон. Създаден е и Национален план за борба с
коронавируса (18.03).
Специфичните мерки в другите сектори включват възстановяване на контрола на 9 ГКПП по вътрешните граници
на страната (16.03) и въвеждане на изключителен режим за придобиване на стоки и услуги.
Капацитет на държавата за справяне с кризата
Проведеният обзор показва значителна степен на децентрализация в регионите. Въпреки че капацитетът на
здравната система за отговор на кризата е задоволителен, а законодателството е целенасочено надградено според
спецификата на ситуацията, процентът на заразените и починали сред населението в Португалия е висок на фона на
средния за ЕС.
Трансмисията на заболяването в страната преминава през всички видове, като срокът за преминаване към локална е само 2 дни, а трансмисията в общността, която е с най-масов характер, е най-интензивна през летните месеци.
Преминаването към клъстърно заразяване се случва през есента. Всичко това е показател за изпускане на инфекцията
от контрол на етап превенция. На практика тя не зависи от сезона, а от фактори, свързани с мобилността на населението и интензитета на контакти.
ИСПАНИЯ
Динамика на заболяването
COVID-19 в Испания е регистриран на 01.02.20. На 28.02 трансмисията е от локален тип, от края на април до края
на юни е комунална, а от 02.07 до 10.10 от клъстърен тип, след което пак преминава към комунална форма (до 25.10).
Тази развръзка не е типична за държавите, излезли от клъстърна фаза на трансмисия, и е показател за бавно овладяване на инфекцията до летните месеци и загуба на контрол в началото на есента. Страната достига относителния
си пик на заразяване на 27.03 (8578 души). В края на март е най-висока и смъртността (950 души дневно). От края на
август до края на октомври, заразените са малко под 5000 на дневна база за сметка на ниския брой починали (706
между 17.10 и 25.10). Това е вторият пик на заболяването (фиг. 10).

Фиг. 10. Брой заразени и починали на ден в Испания
Динамиката на заболяването в Испания е по-различна от тази в другите изследвани държави. Ходът на инфекцията бележи резки амплитуди между зимни и летни месеци, а смъртността няма толкова отложен характер, колкото е в
останалите държави.
От първите регистрирани случаи до 25.10. заразените с коронавирус в страната са 1 046 132 души1 или 2,24% от
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населението, а починалите са 34 752 души, или 0,07% от населението (фиг. 11).

Фиг. 11. %
Заразени и
починали от
населението
на Испания

з

От фиг. 12 е видно, че % на починалите сред заразените е най-висок в края на април, май и юни, след което
прогресивно намалява.

Фиг. 12. % починали сред заразените в Испания
Испания е сред страните с най-висока смъртност сред заразените при сходен % от населението, имал досег с
COVID-19.
Предприети мерки в отговор на кризата
Страната започва да въвежда активно противопандемични мерки на 23.033, а при тяхното неспазване следват
санкции по Закона за общественото здраве4. Съществува Национална мрежа за епидемиологично наблюдение, която
проследява случаите на COVID-19 регулярно.
На 27.04 стартира тестване на между 60 000 и 90 000 души във всяка провинция, както и периодични тествания
сред уязвими групи. Лабораторните тестове са задължителни за граждани с остри респираторни симптоми и лица с
рискови професии. Към 14.04 капацитетът за тестване на здравната система е 40 000 – 47 000 теста на ден. Към 24.04
общо 24 центъра са акредитирани да извършват PCR тестове, а към 07.05 са извършени 1 625 211 PCR теста и 842
550 бързи теста за антитела.
Испания няма дефицит на здравен персонал или консумативи. Към 31.03 са на разположение 16 полеви болници
със среден капацитет 1300 легла, а за периода 10.03 – 10.04 правителството разпределя между регионите 38.7 млн.
предпазни маски, 22.9 чифта медицински ръкавици, 163 400 предпазни очила, 287 500 престилки и 269 000 гащеризона
за еднократна употреба. Обдишващите апарати за активно лечение са 253, а стандартните – 1 602. На 06.04 испанските фармацевтични компании стартират производството на защитни консумативи с приоритет, третирайки ги като
животоспасяващи.
Що се отнася до законодателния и стратегическия отговор на кризата, на 10.03 е ревизиран Закона за общественото
здраве5; на 26.04 е приета Стратегия за преход от кризата6, а само 2 дни след нея (28.04) е обнародван План за деескалация с отчитане на различията в регионите. В средата на юли е публикуван и План за ранен отговор на кризата (16.07).
Повече информация, тук: https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/26.03260320134953882.pdf
Law 33/2011 of 4 October (Law of Public Health), https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
5
Royal-Decree Law, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434Documento BOE-A-2020-3434
6
Повече информация, тук: https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/25.04260420153138925.pdf
3
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Специфична мярка за Испания е третирането на заразяването с COVID-19 като трудова злополука (11.03) и преференции за наемане на земеделски работници (до 30.09)7, както и предоставяне на 20 000 СИМ карти на гимназисти
без достъп до интернет (30.03).
Капацитет на държавата за справяне с кризата
Испания е една от най-тежко пострадалите държави в резултат на COVID-19. Обзорът на противопандемичните
мерки показва съществени различия между провинциите и недостатъчна координация между централната и регионалната власт, въпреки усилията в тази посока.
Изключително показателно за това е ревизирането на Закона за общественото здраве с икономическа насоченост
– по същество опит за централизиране на процесите по управление. Всички останали документи са стратегически или
предписват действия, които обаче не се изпълняват унитарно.
От тази гледна точка еволюцията на заразата е показателна не толкова за ефективността на мерките, колкото за
начина на тяхното прилагане – на места изпреварващо, на места с догонващ ефект. Важен аспект е силният фокус
върху уязвимите групи, които обаче в крайна сметка се оказват най-потърпевши. Съществува елемент на неглижиране,
който не може да бъде преодолян толкова бързо в условията на криза.
Оценката на капацитета на Испания за отговор на кризата COVID-19 налага оценка на капацитета на отделните области, като ключов момент в анализа следва да бъде появата на комунална трансмисия след наличието на клъстърни
огнища – нещо, което не се наблюдава в други европейски държави и е ясен знак за загуба на контрол върху кризата.
ГЪРЦИЯ
Динамика на заболяването
Заболяването е регистрирано в Гърция на 27.02.20, от 02.03 до 27.03 заразата е с локален, а до 10.05 – с комунален
характер. От 11.05 до 17.10 трансмисията се трансформира от комунален в клъстърен тип. В случая с Гърция липсата
на заразяване от масов тип за толкова продължителен период и малкият брой заразени говорят за ефективност на прилаганите мерки и „свиване“ на COVID-19 в ядра. Страната достига относителния си пик на заразяване в периода 05.08
–16.08 (202, 235 и 251 души в рамките на няколко поредни дни). Абсолютният пик е регистриран на 10.09 (372 случая за
ден). Смъртността е перманентно ниска, като дори в най-тежките периоди не надвишава 9 души на ден (05.04) (фиг. 13).
Боледуват предимно млади и здрави хора.

Фиг. 13. Брой
заразени и починали на ден в
Гърция
Пандемията отново не е свързана със сезонни фактори, а следва естествен ход на разпространение. От първите
регистрирани случаи до 17.10.20, заразените с коронавирус в страната са 25 370 души, или 0,24% от населението, а
починалите са 509 души, или 0,005% от населението (фиг. 14).
От фиг. 15 става ясно, че % на починали сред заразените е най-висок в края на април, целия май, в края на юни и
август, след което прогресивно намалява.
Предприети мерки в отговор на кризата
Противопандемичните мерки започват да се прилагат интензивно в края на февруари и продължават до 25.04,
след което следва тяхното смекчаване. Специфика в гръцкия случай е силният акцент върху карантината – в периода
16.03 – 19.06 са карантинирани 7 общини, 3 бежански лагера и ромското гето в Атина.
Тестването се извършва с променлив интензитет и след наблюдение епидемиологичната и географската обстановка в страната, а приоритет имат уязвимите групи, от 8 лаборатории в страната – 6 500 през юни, 13 500 през септември, при максимален капацитет от 17 000 теста дневно.

7

Повече информация, тук: https://boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
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Фиг. 14. % заразени и починали
от населението
на Гърция

Фиг. 15. % починали сред заразените в Гърция
Гърция няма недостиг на медицински персонал (6000 новоназначени лекари), легла (3307 – от които 870 за интензивна грижа, 1017 обдишващи апарата), лекарства и консумативи за отговор на кризата, като за тяхното осигуряване
се грижи правителството и дарители (Китай и ОАЕ). В страната има 17 болници, пригодени за борба с COVID-19, като
4 от тях са специализирани.
От 2005 г., в страната съществува План за реакция по време на грипна епидемия, на 25.02 са съставени няколко
нормативни акта със спешен характер, които регулират укрепването на здравната система и икономиката, а законодателството, прието на 13.04, позволява наемане на лекари на частна практика в държавни болници.
Специфична мярка в други сектори е финансирането на хотели и поемане на разноските по лекуване на случаи
сред туристи от страна на държавата съгласно Програма за социалния туризъм 2020 – 2021 (10.03).
Капацитет на държавата за справяне с кризата
Гръцкият отговор на кризата се характеризира с бърз преход от локално към централизирано прилагане на мерките, категоричен подход към обособени общности (гета, мигрантски центрове), адаптивно законодателство и акцент
върху превенцията сред уязвимите групи. Мерките са гъвкави, прилагат се ситуационно, при нужда и с висока степен
на правителствен контрол.
Мобилизацията в отговор на кризата с коронавирус довежда до коригиране на несъвършенства в системата на
гръцкото здравеопазване и я прави годна за отговор на нуждите на най-уязвимите групи. Свиването на заразата в клъстъри е най-ясната и отчетлива индикация за ефективността на прилаганите противопандемични мерки за разгледания
период и непрекъснато укрепващия капацитет на гръцката здравна система за отговор на кризата.
ШВЕЦИЯ
Динамика на заболяването
Заразата е регистрирана в Швеция за първи път на 01.02.20, от 02.03 до 25.05 трансмисията е с локален, а от 26.05
до 17.10 с комунален характер.
Страната бележи два относителни пика на заразяване – в началото на април (726 души на 09.04) и в периода
23.06 – 27.06 (2889, 1905, 1487, 1566, 1247 души в 5 поредни дни).
Смъртността е най-висока в средата и края на април, малко след първия относителен пик (106 души на 10.04),
и 22.04, 23.04 и 25.04 (185, 172 и 131 души на ден) (фиг. 16). Отсъстват клъстърен тип огнища. Абсолютният пик на
заразените в края на юни не е съпроводен с повишена смъртност – най-голям брой починали са сред първите заразени.
Времевият диапазон за разпространение е разгърнат (фиг. 17).
Епидемията отново не е свързана със сезонни фактори, което говори за следване на естествен ход на разпространение. От първите регистрирани случаи до 17.10.20 заразените с коронавирус в страната са 103 200 души, или 1,02%
от населението, а починалите са 5918 души, или 0,06% от населението (фиг. 18).
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Фиг. 16. Брой заразени и починали
на ден в Швеция

Фиг. 17. % заразени и починали
от населението
на Швеция

Фиг. 18. % починали сред заразените в Швеция
Фиг. 18 показва, че % на починали сред заразените е най-висок в края на април, май и юни, след което бавно и
равномерно намалява. Швеция е сред страните с най-висок % смъртност вследствие COVID-19.
Предприети мерки в отговор на кризата
Швеция започва да въвежда противопандемични мерки рано, като тяхна особеност е препоръчителният им характер. Активното проследяване на контактите се извършва до средата на март, след което фокусът е изместен към
възрастните хора.
Безплатно се изследват и всички лица с грипоподобни симптоми, както и временни посетители в страната. В
средата на юли са извършани средно 11 500 теста на ден при капацитет 20 000.
През февруари в Швеция има общо 526 легла за интензивна грижа, а през май те вече са 1 050, за да се върнат
до първоначалния си брой след пика. Налични са 950 обдишващи апарата и 12 млн. предпазни маски, а на 11.03 правителството заявява, че всички разходи по борбата с коронавирус ще бъдат поети от държавния бюджет. За целта е
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предприета е уникална по своя характер мярка за разглеждане на държавните фондове като общи.
По отношение на нормативната база в Швеция съществуват планове за реакция при грипни епидемии на национално, регионално и местно ниво. Координирането на тестването и мониторингът се извършват на национално ниво от
Националната здравна агенция.
Специфична мярка е инвестирането в образование за възрастни, като в университетите са разкрити общо 9600
места (30.03).
Капацитет на държавата за справяне с кризата
Шведският модел за борба с вируса следва логиката на достигане на т.нар. „колективен имунитет“. Мерките са
изключително и почти изцяло със социално-финансов характер и са насочени към уязвими групи от населението. Материалната база (болнични легла и консумативи) се увеличава и свива в зависимост от динамиката на заболяването,
т.е. не се поддържа непрекъснато висока наличност, която да изтощи здравеопазването. Здравната система не търпи
сериозни проблеми и натиск в резултат на пандемията.
Въпреки правото за вземане на самостоятелни решения на регионално и местно ниво ключови аспекти от шведския отговор на кризата се координират на национално ниво. Липсва каквото и да било надграждане на нормативната,
стратегическата и плановата база поради достатъчна ефективност на наличната.
Швеция провежда една от най-социалните и неинваизивни политики за отговор на заболяването. Въпреки достатъчния капацитет и острия фокус върху уязвими групи смъртността сред заразените е смущаващо висока – както на
фона на общия брой вирусоносители, така и в сравнение със средната смъртност за Европа.
Най-сериозният дефицит се оакзва слабото ограничение на мобилността (вътрешна и зад граница), която довежда
до втория пик на заразата в края на юни.
Изводи
1. Разгледаните модели за отговор на кризата имат свои фини специфики, които обаче оказват съществено влияние върху общия брой на заразените и починалите от COVID-19. Така например, можем да говорим за „австрийски
модел“, характеризиращ се с висока степен на централизация, строга задължителност на противопандемичните мерки,
остър фокус върху уязвимите групи и поддържане на капацитета на здравната система. Съществува и либералният
шведски модел за незадължителност на мерките и целенасочено преследване на „колективен имунитет“. Испанският
модел и немският модел са сходни по своя автономен характер на противодействие и масовост на тестването, докато
португалският модел може да бъде дефиниран като граничен – масовост на тестването при неефективно прилагане
на мерките по превенция.
2. Гърция е държавата, чийто подход позволява най-добре да се оползотвори и същевременно надгради капацитета на здравната система за овладяване на инфекцията. В основата на гръцкия модел – като противовес на шведския,
стои стриктното прилагане на карантината и контрол над мобилността.
3. Държавите имат обща основа (европейски са), имат равен достъп до съфинансиране (ЕС), възможност за информационен, научен, професионален и логистичен обмен, а някои от тях споделят общи граници. Въпреки това различията помежду им потвърждават старата истина, че в условия на криза винаги се изхожда от националните особености
и интереси.
Трудно е да определим кой от разгледаните подходи е най-ефективен, тъй като това изисква задълбочен анализ
на спецификите на засегнатото население и в частност – уязвимите групи, до ниво пациент. Разбирането на позитивните и негативните им страни обаче дава насоки за изграждане на устойчива, стратегически структурирана и обезпечена
здравна система като един от фундаментите на системата за национална сигурност.

ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19
ВЪРХУ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ БАЛАНС НА СИЛИТЕ
НА МЕЖДУНАРОДНАТА АРЕНА
доктор Пламен Димитров

Българско геополитическо дружество
Резюме: Докладът е посветен на влиянието на пандемията COVID-19 върху системата на международната
сигурност. Ще бъдат разгледани най-важните политически и социално-икономически последици от здравната
криза, свързана с коронавируса. Сред тях са новопоявилите се бариери пред свободното придвижване на
хората, икономическият срив, медицинският национализъм, засилването на хибридната война между основните
геополитически полюси. Специално внимание ще бъде отделено на инструментализирането на пандемията
COVID-19 в пропагандните битки между САЩ, Китай, Русия, Европейския съюз. Ще бъдат разгледани основните
пропагандни послания на тези четири сили, както и борбата за тяхното налагане в международния публичен
дискурс по темата за коронавируса. Ще бъде обоснована тезата, че темата за пандемията от COVID-19 се
превръща във водещ сюжети в глобалната хибридна война през първата половина на 2020 г.
Ключови думи: пандемия COVID-19, геополитика, пропагандна война, икономическа криза.
Plamen Dimitrov, PhD. THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE STRATEGIC
BALANCE IN THE INTERNATIONAL ARENA
Bulgarian Geopolitical Society
Abstract: This report focuses on the impact of the COVID-19 pandemic on the international security system. The
most important political and socio-economic consequences of the coronavirus-related health crisis will be addressed. Among
them are the emerging barriers to the free movement of people, the economic decline, medical nationalism, intensification of
the hybrid war between the main geopolitical poles. Special attention will be paid to the instrumentalization of the COVID-19
pandemic in the propaganda battles between the United States, China, Russia, and the European Union. The main propaganda
messages of these four geopolitical poles will be revealed, as well as the struggle for their imposition in the international public
discourse on the topic of coronavirus. It will be argued that the topic of the COVID-19 pandemic became the leading plot in the
global hybrid war in the first half of 2020.
Key words: COVID-19 pandemic, geopolitics, propaganda war, economic crisis.
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андемията от COVID-19 е най-значимото международно събитие през 2020 г. За пръв път светът се сблъска с медицински проблем, който наложи дълбоки промени в ежедневния живот на хората в глобален мащаб и повлия много
сериозно върху отношенията между отделните играчи на международната арена. В човешката история и по-рано е
имало пандемии, при това по-смъртоносни от сегашната, но COVID-19 e първата пандемия в епохата на глобализацията. От това следва, че вирусът се разпространява по-бързо и лесно, както и че справянето с него изисква координирани
усилия на глобално ниво.
Настоящата статия цели да анализира икономическите, социалните и геополитическите последици от COVID-19
в глобален мащаб и да очертае посоката и дълбочината в промяната на стратегическия баланс на силите на международната арена. Ще се опитам да отделя дългосрочните от краткосрочните последици на коронавирусната пандемия
и да избегна характерното за множество аналитични разработки надценяване на важността на изследвания обект.
Въпреки многобройните предупреждения на учените, в началото на 2020 г. политиците и обществата по цял свят
до голяма степен бяха неподготвени за пандемия с такъв обхват, дълбочина и продължителност. Американският професор от индийски произход Дипеш Чакрабарти смята, че COVID-19 е не просто пандемия, а нов епизод от еволюционната история на живота на Земята. Бурното нарастване на човешката популация и агресивното разрушаване и промяна
на околната среда създават условия за по-лесно преминаване на различни коронавируси от техните естествени резервоари в природата към човека. Това е дълготрайна тенденция, която поставя под съмнение убеждението, че именно
човекът е основен двигател и крайна цел на еволюцията на живота на нашата планета. Особено като се има предвид,
че микробите съществуват на Земята от 3,8 милиарда години, а хомо сапиенс – едва от 300 хиляди. (Chakrabarty, 2020).
COVID-19 е нов медицински проблем, който поне на първо време не може да бъде решен с ефикасно лечение
или ваксина. Поради това ограничаването на движението на хората се оказва най-очевидното средство за забавяне
на разпространението на вируса. От това пострадаха най-вече четири категории пътуващи – мигрантите (трудови мигранти или бежанци), туристите, бизнесмените и хората от академичните среди. До началото на 2020 г. човечеството
живееше в постгеографски свят. Финансовите и административните бариери за преодоляването на разстоянията бяха
станали много ниски, поради което пътуването, което в миналото е било лукс, сега бе достъпно за стотици милиони
хора. Според находчивото определение на Иван Кръстев през XXI век за мнозина стана по-лесно да сменят държавата,
в която живеят, отколкото нейното правителство. Един от първите резултати от COVID-19 бе завръщането на географията. В началото на годината огнищата на вируса имаха точна пространствена локализация и изведнъж стана ясно,
че сигурността на хората зависи от това къде се намират – през януари и февруари бе по-добре да си в Европа, а през
пролетта – в Китай и Източна Азия. „Светът е плосък“ – така Томас Фрийдман озаглави един от своите политически
бестселъри преди 15 години. Коронавирусът насече „плоският свят“ с гранични проверки, спрени самолетни полети
и карантинни мерки. Гастарбайтери, туристи, хора, гостуващи при роднини в чужбина – милиони човешки същества
напускаха панически чуждите страни и търсеха път към Родината. Постгеографският свят се оказа неуютен.
Ограничавайки масовите трансгранични придвижвания на хората, COVID-19 нанесе удар по най-видимата страна
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на глобализацията, но това съвсем не предвещава нейния залез. Ясно е, че след края на пандемията гастарбайтерите
и туристите ще се върнат към обичайния си режим на мобилност. Освен това след първоначалния смут в началото на
2020 г. през втората половина на годината международната търговия със стоки се завърна към обичайните си обеми.
Голяма част от контактите между хората от различни държави се пренесоха във виртуалното пространство и това
позволи съхраняването на глобалните бизнес и научни общности.
Мнозина гастарбайтери обаче бяха принудени да се завърнат в родните си страни. Някои от тях загубиха работата си в чуждата държава заради затваряне на цели икономически сектори. Други се опасяваха, че поради липса на
осигуровки, недобро владеене на чуждия език или невъзможност да се опрат на роднинско-приятелски мрежи не биха
получили адекватна медицинска помощ в случай на заразяване с коронавируса. Този процес на ре-емиграция рефлектира върху финансовите потоци, течащи от богатите към по-бедните държави. През 2019 г. общата сума на парите,
изпращани от гастарбайтерите към техните роднини в страните със средни и ниски доходи, достигна рекордните $519
милиарда, което е повече от преките чуждестранни инвестиции в тези държави. Според изчисления на Световната
банка през 2020 г. тази сума ще намалее със 7%, а през 2021 г. – с още 7,5% (или общо за двете години – 14%). Най-голямо ще бъде това намаление в страните със средни и ниски доходи в Европа и Централна Азия – 16% през 2020 и
още 8% през 2021 г. Експертите на Световната банка посочват, че основна причина за тази тенденция е пандемията от
COVID-19 (World Bank, 2020a). Ако не броим миниатюрните острови Тонга и Бермуда, двете държави, които най-много
разчитат на емигрантските пари, са в Централна Азия – в Таджикистан те са над една трета от брутния вътрешен продукт на страната, а в Киргизстан – над една четвърт. До известна степен насилствената смяна на властта във втората
от тези държави след уличен натиск през октомври 2020 г. може да бъде обяснена именно със социално-икономическото напрежение, породено от намалелите парични преводи от киргизите, работещи в Русия.
Освен до завръщане на някои от имигрантите по родните им страни пандемията от COVID-19 води и до силно
намаление на броя на новите мигранти. През първата половина на 2020 г. броят на издадените разрешителни за
пребиваване на чужденци в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е намалял
с 46% спрямо същия период на 2019 г., като само за второто тримесечие спадът е с цели 72% (OECD 2020). Това се
дължи на по-малкото търсене на нискоквалифицирана работна ръка в богатите държави, както и на факта, че по-високо образованите чужденци започват да работят за чуждите фирми, без да напускат родните си страни, а студентите
преминават на онлайн обучение.
Пандемията от COVID-19 ще доведе и до увеличение на глобалната бедност. Изчисленията на Световната банка
показват, че през 2020 г. допълнително между 88 и 115 милиона души ще изпаднат в крайна бедност, а през 2021 г. акумулираното увеличение на тази бройка ще достигне 150 милиона. Става дума за хора, които разполагат с по-малко от
$1,90 на ден. През 2020 г. крайно бедните ще бъдат между 9,1 и 9,4 процента от човечеството, докато без пандемията
от COVID-19 те биха били 7,9% (World Bank 2020b). Като цяло неравенствата в световен мащаб се увеличават поради
това че мерките за ограничаване на заразата удрят най-вече нископлатените професии в сферата на услугите. Освен
това в условия на намаляващи данъчни приходи и увеличаваща се безработица правителствата нямат възможност да
отделят много средства за социално подпомагане.
В икономически план най-пострадали от световната пандемия са туризмът, транспортът, ресторантьорството, развлекателните услуги. В Европа и САЩ най-тежките месеци за тези бизнеси са през пролетта на 2020 г. През второто
тримесечие на годината спадът при самолетните превози на пътници е почти 70% спрямо същия период на 2019 г., като
през април полетите са прекратени почти напълно (спад от 93,7%). През втората половина на 2020 г. пътническият авиотранспорт продължава да работи с намален капацитет, което изправя множество компании от този бранш на ръба на
фалита. Свързано с пандемията бе и зрелищното поевтиняване на най-търгуваната суровина в света – петрола. През
пролетта липсата на пътници в самолетите, автобусите и автомобилите изтри една трета от световната консумация на
нефт. Това доведе до рязък дисбаланс между търсенето и предлагането на тази стока и на 20 април цената на лекия
тексаски петрол (единият от двата най-търгувани сортове в света) стана отрицателна.
Масовото затваряне (lockdown) на повечето държави по света за определени периоди от време през 2020 г. неизбежно води до икономическа рецесия на годишна база. Есенната прогноза на Европейската комисия предвижда
свиване на икономиката в еврозоната за 2020 г. със 7,8%, а за ЕС като цяло – със 7,4% (European Commission, 2020). В
САЩ най-тежко бе второто тримесечие, когато бе регистриран рекорден икономически спад от 31,4%, но очакванията
за цялата 2020 г. са по-оптимистични – спад от 3,7%, значително по-малък от този в ЕС. На този фон прави впечатление, че Китай ще бъде единствената голяма държава, която ще отбележи икономически растеж през 2020 г., макар
че той ще е доста скромен – 2,1%. Това се дължи на факта, че властите в Пекин успяха да се справят с пандемията
COVID-19 сравнително бързо и тя никога не засегна цялата територия на страната. Все пак през първото тримесечие
на годината и китайската икономика отбеляза спад от 6,8% (Yao, 2020). Трябва да се има предвид обаче, че икономическата криза, свързана с пандемията, не е структурна, причинена е от външен за системата фактор и след неговото
премахване ще последва неизбежно възстановяване. Прогнозите са, че още през 2021 г. икономиката на ЕС ще нарасне с 4,1%, на САЩ – с 4%, а на Китай – с 8,4%. Като цяло сътресенията от 2020 г. помагат на Китай в краткосрочен
план да съкращава по-бързо изоставането си от САЩ и ЕС по отношение на размера на брутния вътрешен продукт.
Пресилено би било обаче да се твърди, че пандемията от COVID-19 предизвиква сериозно преместване на богатство
от едни държави към други.
Коронавирусната криза обаче води до преразпределение на богатство между отделните браншове на икономиката. Рязко поскъпват акциите на големите компании в сектора на онлайн бизнеса. Благодарение на това, че много
магазини затварят и покупките се пренасят в интернет пространството, основателят на фирмата за куриерски услуги
„Амазон“ Джеф Безос забогатява за първите седем месеца на 2020 г. с $64 милиарда, което е приблизително колкото
целия годишен БВП на България. А германската компания „Байонтек“, която вероятно ще разработи първата надеждна
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ваксина срещу COVID-19, за няколко дни достигна пазарна капитализация от $22 млрд. Това е четири пъти повече от
германския национален авиопревозвач „Луфтханза“, който междувременно е смачкан от кризата, предизвикана от липсата на пътници. Тези промени вероятно ще бъдат дългосрочни. Дори и след края на пандемията нарасналата тежест
на икономически браншове, като медицината, производството на лекарства, информационните технологии и онлайн
обучението, ще се запази. Някои дейности, които през 2020 г. преминаха в интернет пространството, може би никога
няма да се върнат в офисите или ще го направят само частично.
Макар че е глобален проблем, пандемията от COVID-19 изискваше преди всичко национални решения, доколкото
държавите по света имат отделни здравни системи, различни правила за действие в кризисни ситуации и специфични
обществени нагласи. В това отношение наблюдавахме едно любопитно пренареждане на страните по света в два неформални лагера, несъвпадащи с геополитическите разделения, които бяхме свикнали да виждаме до 2020 г. Най-общо новата разделителна линия бе прокарана между привържениците на твърдите мерки в борбата срещу пандемията
и поддръжниците на теорията за т.нар колективен имунитет. Втората група държави бе доста по-малобройна, в нея
влязоха старите демокрации Швеция и Великобритания (в първите седмици на пандемията), Бразилия и частично
САЩ в Америка, както и управляваната от авторитарен диктатор Беларус. В тези страни нямаше масово затваряне
на ресторанти, магазини за нехранителни стоки и училища и животът продължаваше в нормалния си ритъм. Отделен
случай са най-диктаторските режими като Северна Корея и Туркменистан, които въобще не признаваха, че при тях
има COVID-19. В повечето държави от ЕС, както и в Русия и бившите съветски републики обаче се стигна до временни
мерки за рязко ограничаване на физическите контакти между хората (абсолютно погрешно наричано „спазване на
социална дистанция“). В най-крайна форма това бе приложено в китайския град Ухан, където в началото на годината
на хората бе забранено да излизат от домовете си и затвориха дори магазините за хранителни стоки. Така фактически
се появи едно ново идеологическо разделение на здравна тема, което преминаваше и вътре в отделните общества.
На много места се провеждаха демонстрации на противници на строгите мерки за физическа изолация на хората и
на носенето на маски. COVID-19 се превърна във фактор във вътрешната политика на демократичните държави и
елемент от предизборните борби. Според мнозина анализатори именно нехайното отношение на Доналд Тръмп към
заплахата от коронавируса е една от главните причини за загубата му на президентските избори през ноември 2020 г.
В международен план обаче и в годината на пандемията от COVID-19 няма особена промяна в контурите на
основните съперничества на световната арена. САЩ се стремят да отстояват ролята си на световен лидер, а Китай и
Русия – да му я оспорват. Американците могат да разчитат на силни съюзници в лицето на Европейския съюз, Япония,
Австралия, Канада , Южна Корея и някои по-малки държави. Китай залага на своята бързорастяща икономическа мощ,
която вече се проектира не само в Централна и Югоизточна Азия, но и в Африка и някои източноевропейски и балкански държави. Главен коз на Русия е военната сила, която Кремъл не се колебае да използва в конфликтни точки, като
Украйна, Сирия и Кавказ.
Пандемията от COVID-19 не доведе до рязка промяна във военното съотношение на силите или до преформатиране на мрежата от съюзи на международната сцена, но стана причина и инструмент за засилване на пропагандната
война между водещите световни субекти. Мнозина анализатори смятат, че възходящата сила Китай не бърза да удари
по масата на международната сцена, защото се стреми да не стресне другите сериозни играчи и да не предизвика
рязка ответна реакция. Медицинската криза от 2020 г. обаче създаде една твърде изкушаваща за Пекин международна
ситуация. Пандемията започна именно в Китай, но там бе пресечена сравнително бързо, а след това се прехвърли
в Европа и в САЩ. През март се оказа, че китайците са в състояние да продават или направо да подаряват огромни
количества медицинска екипировка на европейците и американците. Това постави азиатската сила в благоприятна
светлина по две причини – първо, за разлика от Запада, Китай се е справил по-бързо с пандемията и вече няма нужда
от много медицински ресурси, и второ – китайската индустрия е много по-мощна от тази на западните страни и е в
състояние да залее пазара с така нужните лекарства и екипировка. А от това може да се направи по-общият извод,
че китайската обществено-политически система се справя по-добре от западната по време на кризи. Именно това е
разказът, който Пекин се опита да наложи в световното медийно пространство. Той обаче може да бъде атакуван от
американци и европейци в няколко направления. Първо, китайската реакция спрямо заплахата от новия коронавирус
не бе достатъчно бърза и адекватна. Той е открит в град Ухан още в края на 2019 г., но местните лекари се боят да докладват за проблема, защото може да бъдат санкционирани. Централизираните диктаторски режими не обичат лошите
новини и наказват вестоносците. През януари гражданите на Ухан са обхванати от паника, в коридорите на болници и
поликлиники се струпват огромни тълпи, което вероятно ускорява предаването на заразата. Пълното им затваряне по
домовете е разпоредено едва по-късно. Освен това има огромни съмнения, че Китай укрива реалния брой на заболелите и умрелите от коронавируса – за една затворена авторитарна държава това си е в реда на нещата.
През януари, когато коронавирусът все още не е дошъл в Европа, Китай получава около 70 тона медицинска екипировка от ЕС. Властите в Пекин молят за дискретност относно тази помощ и европейците им влизат в положението. Два
месеца по-късно обаче Китай агресивно рекламира своята помощ за европейците. По стечение на обстоятелствата
първата най-тежко засегната от COVID-19 европейска страна е Италия. Именно тя е единствената западна държава,
която официално се е присъединила към мащабната инициатива на Пекин „Пояс и път“, предвиждаща реализация
на инфраструктурни проекти с китайски пари в десетки държави от Азия и Европа. Затова помощта за справяне с
коронавируса идва точно навреме, за да укрепи китайското влияние в една ключова държава от ЕС, която и без това е
разглеждана като проводник на интересите на Пекин.
На фона на лаврите, които Китай обира за своята индустриална и медицинска мощ, САЩ изглеждаха абсолютно
неподготвени да се справят с епидемията от COVID-19. През пролетта на 2020 г. в американските болници не достигаха маски, защитни костюми, апарати за изкуствено обдишване на пациентите и тестове за вируса. Заради късно
предприетите мерки за физическа самоизолация заразата се разнесе много бързо и САЩ са лидер по броя на зара-
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зените в световен мащаб. Към средата на ноември 2020 г. всеки пети заразен с COVID-19 е американец. Освен това
разпространението на коронавируса се случи в период на изключително слабо политическо лидерство във Вашингтон.
Президентът Тръмп бе абсолютно неподготвен и хаотичен и в действията си за справяне с пандемията. На международен терен САЩ също се държаха не като световен лидер, а по-скоро като хулигани. Имаше доста случаи на пратки
с маски и тестове за коноронавируса, които бяха измъкнати изпод носа на европейците, защото в последния момент
американците даваха за тях много по-висока цена.
Относителната слабост на САЩ и силата на Китай (или поне силата на неговия пропаганден разказ) в ситуацията
на пандемията обаче не доведоха до смяна на световното геополитическо лидерство. Китай възстанови бързо производствените си дейности, но повечето от тях са експортно ориентирани – когато в САЩ и Европа има икономическа
рецесия, купувачите на китайските стоки намаляват рязко. Глобализацията е направила така, че геополитиката вече не
е игра с нулев резултат – има вариант, при който губят ли европейците и американците, губи и Китай. Освен това след
първоначалния шок мощната американска индустрия започна да се пренастройва и покри голяма част от дефицита на
медицинските изделия и лекарства.
От друга страна, имиджът на западните демокрации бе реабилитиран от Германия. Най-голямата европейска
страна се справи сравнително успешно с епидемията, без да разполага с инструментите за принуда на китайските комунисти. През пролетта на 2020 г. германските болници приемаха за лечение хиляди италианци и французи, заразени
с COVID-19, освен това процентът на починалите болни от коронавируса в страната бе много нисък въпреки силно
застарялото ѝ население.
В голямата пропагандна битка около COVID-19 активно се намеси и Русия. Там пандемията се разгоря малко
по-късно, отколкото в Западна Европа и това позволи на Москва през март да изпрати военни лекари и медицинска
апаратура в помощ на Италия. Русия помагаше и на някой свои традиционни съюзници, като Сърбия и редица бивши
съветски републики. Но впоследствие коронавирусът се разпространи бързо и на руска територия и стана ясно, че
властите в Москва също не се справят добре с управлението на медицинската криза. Русия е сред петте държави
с най-голям брой болни от COVID-19. В общи линии пропагандният разказ на Кремъл се фокусираше върху липсата
на единство и солидарност сред страните от ЕС в борбата с пандемията и върху желанието на Москва да помага на
всички. Европейската комисия отговори с подробна информация за реакцията на Брюксел спрямо медицинската криза
и за взаимната помощ между държавите от ЕС, но в социалните мрежи все пак доминираше руската гледна точка по
темата. По-късно в основен сюжет се превърна и въпросът за ваксините. Русия първа обяви, че е създала надеждна
ваксина и че използването ѝ ще започне преди края на 2020 г. Западът реагира изключително скептично и обяви руската ваксина за опасна, защото не е преминала през всички задължителни фази на клиничните изпитания.
В крайна сметка САЩ ще излязат с накърнен международен имидж от кризата, свързана с COVID-19, а Китай
натрупа пропагандни точки. Пандемията открои още по-ясно съперничеството между Вашингтон и Пекин, което бе
разпалено по време на мандата на президента Тръмп. Въпреки санкциите и поредицата от антируски жестове на
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Резюме: В настоящата статия е направен опит да се докаже важността на влиянието на хибридните
войни върху националната сигурност в рисковото общество. По-конкретно се разглеждат хибридните войни
срещу Украйна след независимостта ú в рисковото постсъветско общество в Украйна.
През XXI век войните между държави с широкомащабно използване на насилие постепенно се превръщат в
архаизъм и се заменят с нови – хибридни войни. Те се основават на принципно различен тип организирано насилие,
което се характеризира със смесица от война, организирана престъпност, терористични атаки и масирано
въздействие на информационно-комуникационни технологии – например в областта на киберпространството, в
културната и идеологическата сфера и др. Хибридната агресия не става очевидна веднага, а поради отсъствието
на официални субекти (воюващи страни) на военните действия и приключването на хибридните войни става потрудно и по-незабележимо, отколкото на типичните войни с официално обявени воюващи страни. Хибридните
войни са възможни благодарение на различните фактори, а събитията в Украйна след 1991 година потвърждават
и демонстрират това.
Според автора на статията въпросите за противодействие на хибридните войни, като нова форма на
заплаха за националната сигурност в рисковото общество, ще трябва да бъдат взети под внимание като една
от приоритетните области на военните научни изследвания.
Ключови думи: Украйна, заплаха, национална сигурност, независимост, риск, рисково общество, хибридна
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Abstract: Security in a high-risk society. The hybrid wars against Ukraine after its independence in the risky post-Soviet
society in Ukraine are considered in particular.
In the 21st century war between countries with large-scale violence has become an anachronism and is being replaced
by new hybrid wars. They are based on a fundamentally different type of organized violence, which is characterized by a
mixture of war, organized crime, terrorist attacks and the massive impact of information and communication technologies, such
as cyberspace and the cultural and ideological spheres. The fact of hybrid aggression never becomes apparent immediately,
but due to the absence of official subjects (warring parties) of hostilities and the end of hybrid wars, it becomes more difficult
and inconspicuous than typical wars with officially declared warring parties. Hybrid wars have become possible due to various
factors, and the events in Ukraine after 1991 literally confirm and demonstrate this.
According to the author of the article, the issues of counteracting hybrid wars, as a new form of threat to national security
in a high-risk society, should be considered as one of the priority areas of military research.
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лобалните процеси, протичащи в съвременното общество, активната борба за ресурси между съвременните държави доказват, че структурните дисбаланси във всички сфери на живота на обществото пораждат рискове и хибридни
войни, което определя социалните отношения. Трансформациите, които активно се извършват в социалното пространство, показват, че съвременното общество се развива динамично, променяйки наред с другите неща сектора на сигурност. (Соколова, 2017) „Всички сме свидетели на това как съвременният свят стремително се променя, както виждаме
обаче не се променя към стабилност и сигурност. Днес на планетата се случват все по-тревожни процеси. Познатите
ни предизвикателства и заплахи се влошават и се появяват качествено нови“. (Лукашенко, 2017)
„Хибридната война“ е най-значимото понятие във военните операции на XXI век: неконвенционалните (хибридните) форми на война (модифицираните „цветни революции“), като основна тенденция за дестабилизиране на държавите, ще доминират в продължение на много десетилетия напред. Определянето кои региони или държави най-вероятно
ще станат жертви на тази нова технология, не е толкова трудно. Ключът към прогнозирането на хибридните войни е
признанието, че те „са асиметрични конфликти, провокирани отвън, предназначени да подкопаят целостността на геоикономическите интереси“. Въз основа на този факт е относително лесно да се забележи посоката на вероятния удар.
Днес Украйна е многонационална държава и се състои от различни етнически групи, които оказват силно влияние
върху развитието на страната и нейната политика, а също и върху взаимоотношенията ѝ с другите държави. Затова
мненията и позициите на всяка от тези групи са много важни за построяването на мирна и стабилна вътрешна и външна
политика и не само. Например етническите българи са шеста по численост народност в страната, и политическата им
подкрепа е от голяма значимост не само за Украйна но и за България.
Авторът на статията смята, че въпросите за противодействието на хибридните войни като нова форма на заплаха
за националната сигурност на Украйна в рисковото постсъветско общество трябва да бъдат взети под внимание като
една от най-приоритетните области на международните военни научни изследвания. Прогнозирайки предварително,
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че поне следващото десетилетие ще се характеризира със значителна нестабилност, изчерпване на ресурсите и критично ниво на антропогенно натоварване, влошаване на продоволствената сигурност и недостиг на прясна вода, увеличаване на заплахата от предизвикани от човека бедствия и появата на нови инфекции, въвеждането на нови разработки и подобряването на технологиите може да бъде реално, ако не и единственото, решение на сложните проблеми.
И съответно вече трябва да се търси новото понятие, което скоро ще замени хибридните войни.
1. Хибридната война като част от общата теория на войната
Актуалността и значимостта на статията е несъмнена, тъй като в условията на многополюсен свят, наред с обективното съотношение на икономическия и военния потенциал, съществената роля оказва характерът на взаимоотношенията между основните центрове на сила, влияние и мощ. Всяка държава от „великите сили“ се стреми да се превърне в един от тези центрове, прибягвайки към методите на хибридната война. Опитвайки се да защитава интересите си
и ориентирайки своята външна политика към евроинтеграцията в най-важните области – икономическа, технологична,
сигурност и т.н., Украйна е станала жертвата на хибридните войни. От началото на независимото си развитие Украйна
ориентира и установява нови принципи, цели и приоритети в своята външна политика, при която се открояват тенденциите към дистанциране от опеката на Русия и ускорена интеграция с Европа.
Основната теза на статията е, че кризата в независима Украйна през 1991, 2004 и 2013 година и събитията след
това, опасността от широкомащабен конфликт в рисковото общество предизвикват загриженост относно националната
сигурност и заплахите от хибридните войни на всяка отделна държава и приковават вниманието на целия свят. След
анексията на Крим и въоръжените конфликти в Донбас, стана очевидно, че хибридните войни срещу Украйна наистина
оказват голямо влияние върху националната ѝ сигурност в рисковото постсъветско общество, както и върху националната сигурност на другите държави, участващи (дори косвено или „на хартия“) в този процес. Затова въпросите за противодействие на хибридните войни като новата форма на заплахи за националната сигурност в рисковото общество,
трябва да бъдат взети под внимание като една от приоритетните области на военните научни изследвания.
Методологията на изследването е продиктуувана от интердисциплинарния характер на разглежданата проблематика: тезата е разработена на базата на аналитичния подход – сравнителен, критичен анализ, ретроспективен обзор и
др. Използва се и методологията на индуктивния подход, който отчита специфичната политика на хибридните войни по
отношение на събитията, процесите и кризата в независима Украйна.
До преди няколко десетелетия представата на хората за хибридните войни е била на неоправадано ниско равнище, диктувана от пропагандните клишета за нейния произход, съдържание, цели, форми, приоритети и методи. Причината е в липсата на исторически познания за развитието ú, както и на единна дефиниция на понятието. Днес ситуацията
значително се е променила, и терминът „хибридна война“ се използва ежедневно в информационното пространство.
Въпреки това все още остава основният проблем, че няма общоприето определение на този термин.
Хибридна война като термин се появява в края на XX век в САЩ за обозначаване на нестандартна военна стратегия, включваща в себе си бойни действия, диверсия и кибервойна.
Дефиницията за хибридни войни, формулирана за пръв път от НАТО е: „Тази война не се обявява официално.
Тя не се води (поне не се признава) от регламентирани играчи (държави); използва неконвенционални средства (инфилтрация в информационната среда на други държави, подклаждане на паника, финансиране на нарочно създадени
политически субекти с цел промяна на външнополитическата линия на набелязаните противници) и не се „печели“,
поне не в официалния смисъл на думата.“
Частичното прилагане на хибридни тактики не е ново. Масовото им прилагане обаче нараства след края на Студената война, когато в повечето случаи воденето на агресивната конвенционална война в крайна сметка води до катастрофални последствия за нападащата държава. Затова в много от случаите недържавни формирования – партизани,
терористични организации, революционери, сепаратисти – се използват като камуфлаж от страната, организатор на
хибридната атака. Използват се войски без национални униформи, така наречените „зелени човечета“.
Хибридната война, подобно на асиметричната, няма ясно очертана фронтова линия и се води с всички военни
и невоенни средства на няколко условни бойни полета – в конфликтната зона, сред нейното население (което се използва като камуфлаж и щит), сред населението у дома (борба за обществена поддръжка в подкрепа на кампанията,
пропагандиране на омраза към врага, елиминиране на вътрешната опозиция и т.н.) и на ниво международна общност,
където се търси легитимност. (Цветанов, 2015)
На срещата на НАТО в Уелс през септември 2014 г. западните политолози са дали по-точната формулировка:
„В основата си хибридната война означава разширяване на военните действия в цивилните сфери, следователно
воденето на войните вече не само с оръжия, а с всичките средства, в известен смисъл на тоталната война, включваща
цивилните инфраструктури или медиите като средства и като обект“. (Николов, 2018)
Много подробно за методите на хибридната война пише началникът на Генералния щаб на руските въоръжени
сили Валери Герасимов още през 2013 г., т.е. година преди Руската Федерация да приложи този метод практически в
Крим. Тогава в списание „Военно-индустриален куриер“ Герасимов публикува статия за новата концепция за нелинейните или хибридните войни, която днес може да се смята буквално за „рецепта“, описваща всичките съставки, от които
Русия „приготвя“ конфликта в Украйна. (Светничка, 2015)
Целта на хибридната война се постига чрез решаването на комплекс от задачи за относително дълго време и
обхваща действията на различни фронтове – идеологически, икономически, военни, дипломатически. За да бъдат
успешни хибридните войни, обществото, в което те се провеждат задължително трябва да бъде рисково.
Терминът „рисково общество“ е един от най-употребяваните в съвременните глобализационни теории и принадлежи на немския социолог Улрих Бек. Феноменът на рисковото общество се концептуализира в сравнителен и съпоставителен план с откроените типизации на традиционното, модерното, постмодерното, късномодерното, глобалното,

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

75

общество на знанието и др. Осевото значение на риска (рисковост) внася серия от нови и безпрецедентни проблеми и
задачи. Рисковото общество слага края на класическото индустриално общество с неговите представи за суверенитета
на националната държава, за прогреса, класите, постиженията, природата, действителността и научното познание.
(Бек, 1994)
Хибридните рискове могат да бъдат класифицирани въз основа на критерии като време, сфера на възникване
(производствена, търговска, финансова), характер на последствията. Според характера на последствията хибридните
рискове се разделят на два вида: статични (военни конфликти, природни бедствия, аварии, престъпни действия, корупция, кибератаки, тероризъм) и динамични (конкурентоспособност на пазара, данъчно законодателство, резки промени
в обменните курсове).
Трябва да се отбележи, че външните фактори при появата на хибридни рискове показват, че рисковете могат
да бъдат политически, икономически, демографски, социални, географски, социокултурни, а вътрешните рискове се
дължат на субективния фактор (производственния потенциал, производителност на труда, социалните отношения).
Хибридните рискове, според автора на статията, са сложно явление в обществото, което свидетелства за сложните
процеси в съвременния свят, при които терористичните атаки, мрежово-ориентираните военни действия, кибератаките
и информационните войни не са необичайни. (Соколова, 2017)
2. Хибридните войни срещу постсъветската Украйна
Интересът към провеждането на хибридни войни в рисковата постсъветска Украйна в информационната ера не е
случаен. Всички показатели за развитието на младата държава след 1991 г. допринасят за настъпващия в нея разкол
след определен период от време.
Външната политика на Украйна е исторически и социално обусловена. Решаването на проблема за ясното геополитическо позициониране е значително усложнено за онези нови независими държави, чиито територии преминават
границите на местните цивилизации. Например, бивша Югославия не можеше да издържи тежестта на вътрешните
противоречия и на външното влияние и се срина. Резултатът е сериозно дестабилизираната ситуация на Балканите.
Неоспоримото постижение на Украйна е, че въпреки Оранжевата революция и другите хибридни действия срещу нея,
тя успя да реши подобни проблеми с по-голяма отговорност за собствената си съдба и ситуацията в региона на Източна Европа чак до 2013 година. Това е доста дълъг период, взимайки под внимание всички политически показатели.
Днес Украйна се бори за стабилизиране на възникналата ситуация. През първото десетилетие на независимост (1991
– 2001) Украйна се утвърждава като влиятелната европейска държава, провъзгласила курс към европейска интеграция,
изоставила ядрените оръжия на бившия СССР и, прилагайки външнополитическата доктрина за „многовекторност“,
установила отношения с ключовите центрове на многополярната система на международните отношения – Руската
Федерация, Съединените щати, Европейския съюз.
Поради различни исторически предпоставки населението на Украйна винаги е било рисково и има кардинално различни гледни точки относно политическото направление на страната. Раздвоението в Украйна засяга не само различните социални групи, но и убежденията на почти всеки отделно взет човек. Украйна продължава да търси формулата,
която да задоволи целия украинския народ (или поне по-голямата му част), а също така Москва, Брюксел и Вашингтон.
Това, което прави хибридната война в и срещу Украйна по-опасна е бързината, с която в дигиталния свят може да
ескалира един конфликт и това прави рисковото общество още по-уязвимо. Като пример може да послужи фактът, че
началото на Майдана е поставено от украинския политик и журналист с афганистански произход Мустафа Найем със
съобщение, което написвайки в страницата си във фейсбук.
Скритите форми на хибридната война забавят реакциите на световната общност и евентуалното противодействие.
Те затрудняват разузнаването за разкриване на дългосрочните планове на евентуалния противник и условното начало,
защото днес войните вече не се обявяват. Участието на различни актьори – държавни и недържавни, прокси–силите,
наемните армии и др. създава неяснота по въпроса кой носи отговорност за военни престъпления. (Николов, 2018)
След като Украйна стана цел на хибридни войни, нейните структурни рискове и слабости станаха по-очевидни.
Важно е да се отбележи, че това преди всичко не са физическите обекти, върху които може да се организира саботаж,
като например електроцентрали или пътища, а именно социалнополитическите явления, които са манипулирани, за
да се подчертае сепаратизмът на част от населението в отделни субекти в общата структура на държавата и по този
начин да се легитимира последвалият бунт срещу властите, вдъхновен отвън.
Сред най-често срещаните социалнополитически структурни рискове и слабости, свързани с подготовката на хибридна война, авторът определя следните: етническа принадлежност; религия; история; административни граници;
социално-икономически дисбаланс във вътрешното развитие; физическа география. Тук е важно да се подчертае, че
в условията на гражданската война в Украйна етническата принадлежност не е определящ фактор. В действителност
определящият фактор е как всеки отделен гражданин на Украйна се самоидентифицира, към коя етническа група
принадлежи. Тази етническата принадлежност на човека може да е една, а позиционирането му да е съвсем различно.
В тази връзка не всички жители на Източна Украйна се определят като проруски настроени (съветски/евразийски) и доказателство за това е преселването на част от жителите на Донбас не в Русия, а на територията на Украйна,
както и многобройните неонацистки батальони, сформирани именно от руски и рускоезични жители на Източна
Украйна (батальони „Донбас“, „Азов“, „Шахтерск“, „Артемовск“ – предимно жители на Донецка област; батальон
„Айдар“ – предимно жители на Луганска област; батальони „Днепър-1“ и „Кривбас“ – предимно жители на Днепропетровска област и т.н.). Това до голяма степен е резултат от украинизацията на рускоезичните региони на Украйна
както през периода на СССР, така и през периода на вече независимата Украйна. По същия начин не всички жители
на Западна Украйна се идентифицират като привърженици на украинската (западна/евроатлантическа) ориентация,
доказателството за което е участието на голям брой жители на западна Украйна в редиците на въоръжените сили
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на самопровъзгласилите се републики в Донбас. (Бакалинский, 2016)
От наблюденията на събитията в Украйна могат да се откроят няколко основни методи за хибридна война:
въоръжена борба – традиционни действия с използване на конвенционални въоръжение и техника; провеждане на
информационни и психологически операции; масово използване на кибер-атаки за нарушаване и разстройване на
гражданската стратегическа инфраструктура, военното командване и управление и логистичната поддръжка; конфронтация в сферата на дипломацията; финансова и икономическа война; използване на социални, психологически
и политически аргументи; идеологически сблъсъци на културно и религиозно ниво; технологично противоборство;
поведенческа война – целенасочено въздействие върху поведението на големи групи и структури в противостоящата страна, които са потенциалните източници на заплахата; местни граждански конфликти съпроводени от терористични атентати, грабежи, организирана престъпност и дейстия за всяване на страх; тотална въоръжена борба
срещу всичките несъгласни под лозунга за борба със съществуващия недемократичен режим или лидер; изостряне
на отношенията между гражданите и правителството. (Димов, 2016)
Заключение
Във връзка с анексията на Крим и конфликта в Украйна светът преоткрива концепцията за хибридна война или
хибриден метод на война. Авторът на статията смята, че за провеждането на успешна хибридна война са необходими благоприятни условия. На територията на Украйна те са буквално перфектни: разделено и обедняло общество,
икономически проблеми, дългогодишно разочарование, етническа хетерогенност, националистически екстремизъм и
корупция.
Днес заплахите от хибридни войни са глобален проблем на цивилизацията. Интегрираната сигурност може и трябва да бъде приоритет в развитието на държавите, особено в ситуация, в която желанието за информационното господство, особено по въпросите на националната сигурност, имат хибриден характер, обективно налагащ въвеждането
на методите за системно противодействие на хибридните рискове и заплахи от хибридни войни. В същото време в
информационното общество е необходимо да се обърне специално внимание на такива интегрални показатели като
развитието на информационната инфраструктура, информационно-обработващата индустрия, при условие че задължително се спазват правата и свободите на гражданите в информационно-семантичното поле, гарантиращи поверителността на информацията. (Соколова, 2017c)
Вземайки под внимание етническата и езиковата структура на населението на Украйна и исторически формиралите се модели на политика и междуетнически отношения, във фундамента на които лежат диаметрално противоположни идеали, ценности и интерпретации на украинската история и разбирания за бъдещето на украинската нация,
може да има няколко възможни сценария за нейното геополитическо бъдеще – проевропейски и проевразийски.
Спецификата на геополитическите координати на Украйна се състои в нейната принадлежност едновременно към
два региона – на Европа и на Евразия, в които региони Украйна заема периферна позиция. Построявайки т.нар. мост
между Запада и Изтока, ЕС, САЩ и държавите от бившия СССР едновременно, Украйна не е получила желания
резултат – взаимоизгодни отношения с РФ, ЕС, САЩ и другите държави, които влияят върху ситуацията в света, а
точно обратното – натъкнала се е на проблема, че трябва да избере само едно от направленията. Проблемът на Украйна е, че тя се стреми, но все още не действа като активен субект, който формира геополитическото пространство
около себе си и остава до голяма степен пасивен обект на мащабните процеси в нова Европа. Съществува реалната
опасност Украйна окончателно да се превърне в заложник на геополитическите игри между Изтока и Запада. Затова
страната трябва да достигне до ясно определяне и прилагане на последователна външнополитическа стратегия.
Съвременната интеграция, информатизацията, както и борбата на различните държави за преразпределение на
световните ресурси актуализира хибридните рискове и необходимостта от разработване на методи за системно противодействие на заплахите от хибридни войни. Информационното разширяване и модерната комуникация, интензивното
развитие на информационните мрежови технологии водят до мащабни промени в методите на съвременната война.
(Соколова, 2017) Не е случайно, че изцяло се възприема сентенцията, че „... всички страни по света сега решават една
мащабна задача – необходимостта да се осигури устойчиво и безопасно развитие и реалните нужди на гражданите,
като същевременно се инвестира възможно най-много в новите технологии“. (Фомин, 2016)
Авторът изрично подчертава убедеността си в истинността на максимата, че дори и вие да не се интересувате от
хибридната война, тя винаги се интересува от вас.
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Резюме: В доклада са разгледани динамиките в конфликта за спорната област Нагорни Карабах през
настоящата 2020 година. В средата на юли двете противостоящи страни възобновиха огъня за кратко, а от 27
септември войната започна отново. Динамиките в конфликта са анализирани от гледна точка на международните
отношения, като се обръща внимание на реакциите на международните организации, ангажирани с намирането на
трайно и устойчиво решение на конфликта между Армения и Азербайджан.
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Abstract: This paper work is about the 2020 dynamics in the conflict about the disputed Nagorno Karabakh area. In
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Д

окладът има за цел да бъде направен преглед и анализ на динамиките, настъпили през 2020г., в един „замразен” конфликт, който беше почти забравен от световната общественост. През настоящата година двете противостоящи страни напомниха, че не е намерено трайно решение за спорната област, което дa доведе до установяване
на мир и разбирателство. В средата на месец юли огънят беше възобновен от двете страни. Последваха реакции
от международни организации, които могат да бъдат наречени по-скоро пасивни, както и от основните съюзници на
Армения и Азербайджан, който могат да бъдат определени като по-активни реакции. На 27.09.2020г. конфликтът
отново ескалира с възобновяване на военните действия, които могат да бъдат определени като най-мащабните от
времето на спирането на огъня през 1994г.
Актуалността на темата се предопределя от своевременността на разглежданите процеси, чието развитие е в
средата на годината и основно от края на месец септември до началото на ноември. Поради това разработването на
доклада е извършено при следните ограничения:
● динамиките в конфликта за Нагорни Карабах, през настоящата 2020 година, са анализирани в контекста на
международните отношения;
● в доклада са обхванати събитията, които са се случили до 10 ноември 2020г.;
● фокусът на анализа е върху реакциите на международните организации, ангажирани с намирането на трайно и
устойчиво решение на конфликта за спорната област, както и на основните съюзници на страните в конфликта.
Основен ангажимент за намиране трайно решение на конфликта за областта Нагорни Карабах има Организацията
за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), чрез специално създадената и действаща за целта Минска група на
ОССЕ. На докладите, решенията и преговорите, водени от същата група, разчита и се позовава Съвета за сигурност
на Организацията на обединените нации (СС на ООН).
От 30.01.1992 г. Армения и Азербайджан са членки на ОССЕ - най-голямата междуправителствена организация с
57 държави членки.1 През същата година двете враждуващи държави са приети за членство в ООН, като членуват от
03.02.1992 г.2
През 1992 г. на среща в Хелзинки съветът на тогавашната Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, сега Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ след декември 1994г.) се настоява за свикване на
конференция за конфликта в Нагорни Карабах, включваща Армения и Азербайджан. Това събитие е проведено в Минск
и е форум за преговори за постигане на мирно споразумение.
През 1994 г. на срещата на върха на ОССЕ в Будапеща е създадена така наречената Минска група, която продължава да работи за създаването на условия, в които може да се проведе такава конференция. Съпредседатели на
групата в Минск са посланици от Руската федерация, Франция и Съединените американски щати. Постоянните членове на групата са Беларус, Германия, Италия, Швеция, Финландия и Турция, както и Армения и Азербайджан. Минската
група, чиито дейности са станали известни като Минския процес, ръководи усилията на ОССЕ за намиране на мирно
решение на конфликта в Нагорни Карабах.3
Съпредседателите на Минската група посещават региона редовно, за да провеждат разговори на високо равнище със
страните по конфликта и да провеждат срещи с действащия председател на ОССЕ и членовете на Минската група, за да ги
запознаят с процеса. Те имат мандат да осигурят подходяща рамка за разрешаване на конфликтa по начин, който да гарантира
процеса на преговори; да се сключи споразумение между страните за прекратяване на въоръжения конфликт, за да се позволи
свикването на Минската конференция; и да насърчава мирния процес чрез разполагане на многонационални мироопазващи
сили на ОССЕ. Минският процес може да се счита за успешно приключен, ако тези цели са напълно изпълнени.4

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

79

През 1993 г. Съветът за сигурност на ООН приема четири резолюции, призоваващи за прекратяване на военните
действия, за безпрепятствен достъп на международните хуманитарни усилия за евентуалното разполагане на мироопазващи сили в региона.5
● Резолюция 822 е приета на заседание на Съвета за сигурност на ООН на 30.04.1993г. В оперативната част на
резолюцията се изисква незабавно прекратяване на всички военни действия и враждебни актове с цел установяване
на трайно прекратяване на огъня и изтегляне на окупационните сили от окупираните райони на Азербайджан. Настоятелно се призовават заинтересованите страни да възобновят преговорите за мирно разрешаване на конфликта
в рамките на Минската група и да се въздържат от всякакви действия, които биха затруднили мирното решаване на
проблема.
● Резолюция 853 е приета на заседание на Съвета за сигурност на ООН на 29.07.1993г. Изписани са 14 мерки,
които потвърждават и надграждат мерките изписани в Резолюция 822. В края на документа отново се потвърждава
решението Съвета за сигурност на ООН да продължи активно да се занимава с този въпрос.
● Резолюция 874 е приета на заседание на Съвета за сигурност на ООН на 14.10.1993г. Призовават се страните
за постигане на ефективно и трайно прекратяване на огъня, като резултат от помощта на правителството на Руската
Федерация в подкрепа на Минската група на ОССЕ. Сред изброените 13 мерки има призив за изтегляне на силите от
наскоро окупираните територии и премахване на пречките за комуникация и транспорт. Подкрепя наблюдателна мисия
развърната от ОССЕ. Сезират се Генералния секретар на ООН и съответните международни агенции да осигурят спешна
хуманитарна помощ на засегнатото цивилно население, както и съдействие на бежанците и за завръщане в техните
домове при запазване на техните сигурност и достойнство.
● Резолюция 884 е приета на заседание на Съвета за сигурност на ООН на 12.11.1993г. В оперативната част
на тази резолюция са изброените 9 мерки. Започва се с осъждане на последната окупация, атаки срещу цивилни и
обстрел на Азерски територии. Призовава се арменската страна да изпълни предишните резолюции и да осигури
спиране използването на участващите сили за продължаване на кампанията си. Призовават се двете страни да се
върнат към постигнатото прекратяване на огъня. За пореден път се иска от Генералния секретар на ООН и съответните
международни агенции да осигурят спешна хуманитарна помощ на засегнатото цивилно население, както и съдействие
на бежанците и за завръщане в техните домове при запазване на техните сигурност и достойнство.
След посочените четири резолюции на СС на ООН не са издавани други решения на съвета или общото
събрание. Въпреки че има постигнато примирие (замразяване), то е било многократно нарушавано. Последвалите
предизвикателства за постигане на траен мир не са ставали обект на решения на СС на ООН. Резолюциите потвърждават основни принципи в ООН - уважението на суверенитета и териториалната цялост на всички страни, ненарушаването на международните граници и недопустимостта от използване на сила за придобиване на територии. В преамбюлите и оперативните части се вижда, че ООН разчита на дейността на Минската група и на ОССЕ, както за собствената си
информираност по въпроса за спорната област Нагорни Карабах, така и за намиране на трайно решение на въпроса.
В председателството на Минската групата прави впечатление присъствието на три от великите сили и постоянни
членове на СС на ООН. В допълнение към това Руската Федерация е на страната на Армения в хода на конфликта,
а и след това. Другите съпредседатели са известни с големите си и влиятелни арменски общности. При съпоставяне
на тези факти с все още нерешения въпрос за спорната област може да бъде направен извод за силно влияние върху
мирния процес от страна Армения, осъществявано чрез лобитата от етнически арменци във Франция и САЩ, както и
чрез съдействието на стратегическия ѝ партньор Русия.
През настоящата 2020 година Минската група продължавайки своята дейност издава две свои общи изявления с
министрите на външните работи на Армения и Азербайджан и седем изявления за пресата от съпредседателите на групата до момента на възобновяване на конфликта през месец септември. В част от тези позиции на Минската група е отразена необичайната ситуация в световен мащаб, създадена от разпространението на COVID - 19. Съпредседателите
апелират към страните да потвърдят тяхната ангажираност в стриктно спазване на прекратяването на огъня и да се
въздържат от всякакви провокативни действия, които биха прераснали в напрежения през този период. Отчитайки, че
медицинските ресурси в региона би следвало да са предназначени изключително за борба с разпространението на
вируса и лечението на тези, които са засегнати от него, призовават страните да упражнят най-голямо въздържане и да
намалят риска от ескалация.6
В края на юни се изразява загриженост, че провокативните изказвания и възпламеняващата реторика са стъпки
към промяна на ситуацията на терен и по осезаем начин подкопават процеса за установяване на мир.7
За съжаление загрижеността на Минската група се оказва напълно оправдана, след като на 12.07.2020 г. за
пореден път възниква стрелба по границата на Товузския район в Азербайджан с областта Тавуш в Армения. Двете
страни се обвиняват взаимно за артилерийския огън. Жертвите на поредната ескалация на замразения конфликт са
16. Единадесет военнослужещи и един цивилен са от тях азербайджанска страна, а от арменска страна загиналите са
четирима военни. Следват три публикации, които са реакция от страна на Минската група на възобновяването на огъня
между двете враждуващи страни.
Като своеобразна оценка на работата на Минската група и усилията на ОССЕ за мирното разрешаване на конфликта между Армения и Азербайджан идва изказването пред журналисти на президентът на Азербайджан Илхам Алиев
от юли тази година. Алиев е заявил, че видеоконференциите на Минската група нямат значение и че самият процес
на преговори не е в ход. Според него провеждането на редовни разговори и конференции означава само, че Минската
група действа, но действията не са ефективни.8
На 16.07.2020 г. излизат новини за смяната на външния министър на Азербайджан. Президентът Илхам Алиев го
уволнил, обвинявайки го в безсмислени преговори с Армения на фона на подновения конфликт. Според президента на
страната дългогодишният министър Елмар Мамедяров, заемал длъжността от 2004 година, не е направил достатъчно
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за разрешаване на конфликта. На негово място е назначен бившия министър на образованието Джейхун Байрамов.9
Критиката от страна на Алиев към Минската група и последвалата смяна на първия дипломат на Азербайджан още
през юли предвещават нови динамики в конфликта за Нагорни Карабах. И двете събития говорят за нови амбиции на
държавното ръководство за промяна на статуквото. Нерядко през последните години е говорено за модернизацията
на въоръжените сили на Азербайджан и за подобряването на партньорството им с Турция. Дори през юли тази година,
като ответна реакция на престрелките в средата на месеца, беше проведено съвместно учение между двете страни
с пребазиране на турски военни самолети. Това, заедно с последвалите събития, говори за сериозно ангажиране на
Турската страна в подпомагането на Азербайджан за постигане на собствените външнополитически цели.
Динамиките от средата на юли, анализирани заедно със събитията от началото на ноември, се явяват своеобразен
тест на реакциите на международните организации. Факт е, че реакциите са само дипломатически. Освен това, предвид
световната COVID криза, са реакции от дистанция.
На 14.09.2020 г. е последното изявление на Минската група, предхождащо възобновяването на конфликта през
същия месец. Направен е преглед на ситуацията в региона с фокус върху новите развития, след ескалацията по арменско-азербайджан-ската граница, в средата на юли. Взети са предвид и са внимателно оценени лично изразените
и публичните послания и тревоги на двете страни. Заявява се активното и пълно ангажиране на съпредседателите с
подобряването на преговорите за мирно и изчерпателно уреждане на въпроса с мандата на ОССЕ.10
На 27 септември 2020г. въоръжените действия започват отново. Следва провеждането на мобилизация от двете
страни и съсредоточаване на силите в района на конфликта. Отправяни са взаимни обвинения за предизвикването
на поредното възобновяване на огъня, за ползване на помощта на бойци с опит от горещи точки в други страни, за
ползване на специфични модерни оръжия и др.
В изявлението си от 27.09.2020г. съпредседателите на Минската група заявяват, че наблюдават с безпокойство
докладите за военните действия по контактната линия на конфликтната зона Нагорни Карабах. Заклеймяват
използването на сила и изразяват съжаление за безчувствената загуба на човешки животи, включително на цивилни.
Апелират към страните за незабавно спиране на враждебните действия и връщане към преговорния процес за
намиране на устойчиво решение на конфликта. Призовават страните да предприемат всички необходими мерки, за
да стабилизират ситуацията и припомнят, че няма алтернатива на мирните преговори за уреждане на конфликта.11
Два дни след това, на 29.09.2020г., е направена публикация от специалната среща на Постоянния съвет на
ОССЕ състояла в контекста на ситуацията в Нагорни Карабах. Срещата е под албанското председателство на ОССЕ
за 2020г. и са присъствали представителите на всичките 57 държави членки в организацията. При откриването на
срещата е отново се насочва вниманието към продължаващите въоръжени действия и ужаса от нарастващия брой на
жертвите. Повтаря се призива на председателството на ОССЕ за незабавна деескалация на конфликта и се изказват
съболезнования на семействата на жертвите и ранените.12
Следват още шест изявления на съпредседателите на Минската група от 02.10.2020г. до 30.10.2020г. Те отразяват
реакциите на съпредседателите на последвалите динамики в конфликта. В тях те остро осъждат продължаващото
насилие в Нагорни Карабах, както и срещу цели на териториите на Армения и Азербайджан, далеч от линията на
съприкосновение и се алармира относно докладите за нарастващ брой на цивилните жертви, чието заплашване и
вземане за цел не е приемливо при никакви обстоятелства. Призовават се страните да спазват в пълен обем техните
международни задължения за защита на цивилното население.
В тези публикации са отразявани направените общи изявления на държавните глави на страните съпредседатели
на Минската група от 01.10.2020г., от външните министри на същите държави, направено на 05.10.2020г. и от външните министри на страните в конфликта и на Руската Федерация от 10.10.2020г. Нееднократно се завява волята на
съпредседателите да продължат да работят интензивно със страните за намирането на мирно решение на конфликта.
Прекратяване на въоръжените действия е постигнато след споразумение между президента на Азербайджан - Илхам Алиев, министър-председателя на Армения - Никол Пашинян и президента на Руската Федерация Владимир Путин
от 09 ноември, влизащо в сила от 10.11.2020г.
Със споразумението за мир от 10.11.2020г. се урежда връщането на територии, заети от Армения, на Азербайджан. Това са районите Агдам, Келбаджар и Лачин, които от 1993г. са под контрола на Армения, но не са част от спорната област Нагорни Карабах. Те са били завладени в резултат на развитието на военните действия до замразяването
на конфликта през 1994г. Районите са Азерски, но чрез контрола върху тях Армения си е осигурила широка сухоземна
връзка с територията на Нагорни Карабах. От години от Азерска страна се повдига въпроса, че освен спорната област
Нагорни Карабах арменската страна владее територии, които са Азерски. Връщането им е обект на решенията на СС
на ООН отразени в споменатите по-горе резолюции на съвета от 1993г.
С условията залегнали в сключеното примирие се привеждат в изпълнение мерките предвидени в резолюциите
на СС на ООН със значително закъснение от 27 години. През този период арменската страна е била във фактическо
владение на територии, които са азерски и не са обект на спора за областта Нагорни Карабах. Връщането им се явява
справедлив акт за Азербайджан и на фона на заявените амбиции, както и в резултат на военните действия от 27
септември до 10 ноември може да бъде признато за сериозно военно и дипломатическо постижение на Азербайджан.
Погледнато от днешна дата с възобновяването на въоръжените действия е извършен един военнополитически ход,
който напомня на дипломацията от средните векове - дипломация от позиция на силата. При този подход се провеждат
военни действия до постигане на такива военностратегически цели, които да подсигурят провеждането на дипломатически преговори с желан резултат. По време на развитието на конфликта през последните месеци анализатори на
ситуацията в Южен Кавказ прогнозираха именно сядане на масата за преговори след определен етап от развитието
на военните действия. При тези анализи Руската Федерация беше упреквана в дистанциране и ненамеса, но в крайна
сметка примирието е сключено с помощта на руската страна, макар и то да е в ущърб на нейния партньор - Армения.
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Разполагането на руски миротворчески сили е достатъчна гаранция за траен мир, като същевременно е силен ход на
руската дипломация. То блокира амбициите на Азербайджан за по-нататъшно развитие за съдбата на спорната област.
Разполагането на такива сили е в изпълнение на решения на СС на ООН, което от своя страна има силен възпиращ
ефект срещу амбициите на Турция за влияние в Южен Кавказ, чрез подкрепа и съвместни проекти с братския Азербайджан.
В резюме може да отбележи, че в резултат на динамиките в конфликта за Нагорни Карабах през 2020 година
губеща страна се оказва Армения, поради принудата да се оттегли от окупирани и контролирани територии. В същото
време победител няма. Азербайджан си връща контрола върху собствени територии, но губи възможността за последващо развитие на спора за Нагорни Карабах в своя изгода.
С разполагането на миротворчески сили в Нагорни Карабах са изпълнени резолюциите на СС на ООН, както и
една от най-важните цели поставени пред Минската група. Изпълнението им обаче не е в резултат на техните усилия,
а е добре пласиран руски дипломатически ход.
В заключение на темата следва да се отбележи, че в писмените източници почти винаги се пропуска въпроса за
противопоставянето на религиите християнство и ислям в разглеждания конфликт, а именно от това е възникнало
етническото напрежение, което е основна причина за ескалацията и започването на въоръжени действия.
В регионален план, там в Южен Кавказ, се пресичат интересите на една от глобалните сили - Руската Федерация
и една от регионалните сили с най-високо ниво на амбиции - Турция.
Макар и да не са пряко заявени интереси, косвено такива има и Иран - също регионална сила. Приблизително
една четвърт от населението на Иран са етнически азери, а освен това в Азербайджан и Иран се изповядва Ислям от
Шиитското направление, както и Зороастризъм - поклонничество на огъня. Противно на очакванията Иран изрази позиция в подкрепа на Армения в разразилия се отново конфликт. Причина за това са опасенията на Иран от сепаратистки
настроения от страна на азерите в теокрацията.
В по-широк географски смисъл Южен Кавказ е не само руска бариера срещу доближаването на НАТО по суша,
а своеобразна „буферна зона” между нея и други регионални сили Турция и Иран, които в наши дни се доказаха като
непредсказуеми и рискови.
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Резюме: Докладът представя праксиологията като геополитическа теория през ХХI век. Именно поради
това изложението цели да разшири дискусионното пространство на методологическата релевантност на
праксеологическото съдържание на геополитиката и геополитическата оценка на стратегическата среда за
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is aimed at expanding the discussion space of the methodological relevance of the praxeological content of geopolitics and
the geopolitical assessment of the strategic security environment in the twentieth century, primarily from the point of view of
the French historiographical, political-geographical and geopolitical school and the work of the Professor. Thierry de Montbrial
(Thierry de Montbrial).
Key words: Praxiology, active units, theory on international relations, geostrategy, strategy, military history, historical
geography, geo-political analysis.

П

раксеологията е науката за организираната човешка дейност, която се разглежда като резултат от упражняването на власт.1 Праксеологията изследва елементарни съставни части, които ще наричаме активни единици.
Праксеологията е дедуктивна наука. С други думи, когато анализираме даден процес, стъпка по стъпка, дедуктивно
ние проследяваме етапите на взимането на решенията и предприетите действия от страна на отделните индивиди.
Чрез дедукция ние вникваме в логиката на самия процес и причините, стоящи зад подобно целенасочено поведение.
Активната единица е всяка човешка група, чиито отделни членове са свързани чрез структура, която се състои от два
съществени елемента: култура и организация. Културата свързва хората в едни и същи общества и прави възможна
комуникацията между тях, тъй като е съвкупност от поведенчески и разпознаватели кодове, утвърждавайки принадлежността към определена група. Човешкото действие представлява целенасочено преследване на приоритетни цели от
хората, използвайки за това ограничени ресурси. Културата може да съществува без организация и обратното – може
да има групи, които не са от една култура, но са организирани. Организацията цели едновременно въздействие върху
групата в посока навън и вътре в нея.
Организацията е сбор от човешки и материални ресурси, които определят целите на групата и методите за тяхното
постигане. Основните цели на групата трябва да се трансформират в специфични, оперативни цели според обстоятелствата.
1. Праксиология и общество
Според класическото разграничение на Тьонис и Вебер връзките могат да са от родов тип, договорен тип или
смесени. Спрямо Емил Дюкрем солидарността в групата може да бъде механична или ограничена. Механичната солидарност се характеризира с подражание, споделяне на чувства, стойности. Ограничената солидарност се приближава
до представата за общество.
Управлението отговаря на понятието организация, което структурира активната единица. Състои се от изпълнителен, законодателен и съдебен клон. В организациите от демократичен тип разпределението между трите
клона е ясно и легитимността им се определя чрез универсалното избирателно право. В международното право
не е необходимо управлението да бъде демократично. Трябва да се управлява и упражнява власт.
Активната единица се развива под въздействието на вътрешни и външни сили. Въпросът за идентичността
възниква при държавите-нации. Държавата-нация представлява особена активна единица – политическа единица,
която не признава по-върховна власт от своята. Те се считат за суверенни, но не са признати от всички. Например
Ал Кайда е активна единица – представлява група хора с обща култура и организация и се счита за суверенна.
Групи подобни на терористичните или криминални образувания се считат за политически единици. Така ще бъдат
наричани тези единици като държавите в рамките на федерация, революционните или освободителните движения
след разпадането на нестабилни държави.
Семейството, етническата група или нацията не представляват активни единици, ако не са организирани. За
да се определи една активна група е необходима добра организация, за да я сплотява и утвърждава като единица; да улеснява приспособяването ѝ без да се губи нейната идентичност; да определя колективното действие
на групата и целите ѝ – вътрешни и външни. За постигане на целите си организацията е необходимо да набира
ресурси чрез колектива. За всяка активна единица общо благата са материалните или нематериалните неща,
които подлежат на унищожение или деформация и не предполагат съперничество и изключения. От гледна точка
на конкретна активна единица единственото наистина общо благо е именно тази единица като такава. Чистите
общи блага са неизмерими величини.
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Организацията на активната единица, съставната ѝ част „дава действителен израз“ на общото благо, вземайки и прилагайки конкретни решения. Не е достатъчно етническото припознаване от страна на членовете на
групата. Организацията се проявява и действа ефективно в името на активната единица като такава. Припознаването най-често представлява рационалност, която след Хърбърт Саймън е наричана „процедурна рационалност“. Припознаването на организациите не винаги е свързано с процедурната рационалност. За Хърбърт Саймън
„процедурната рационалност“ е логическо следствие от сложността и неопределеността, които възпрепятстват
вземането на решения въз основа на обстоен анализ на последствията при всички възможни ситуации. Идеята на
процедурната рационалност не отменя необходимостта от инструменталната рационалност, нито от оценката на
ефикасността. Успехът на конкретната организация в процеса на вземане на решения се свежда до намаляване
на разликата между двата типа рационалност. Способността да се постигне това определя конкурентоспособността на една активна единица в собственото ѝ поле за изява.
Праксеологически е всеки въпрос, свързан с активните единици и обкръжението им, идентифицирайки свързаните
с него активни единици, околната им среда, естеството на взаимодействието. Праксеологически въпрос е появата,
съществуването и изчезването на активната единица, но и учредяването, съществуването и разпадането на политическите единици. Съществуването на политическите единици поражда праксеологични проблеми. Изчезването на
политическите единици е също толкова трудно доловимо, колкото и появата им. Политическите единици могат да се
зараждат многократно, но подобно на езиците, според Клод Ажеж, могат и да се възраждат.

Фиг. 1. Праксиологията като научно познание за обществената конструкция
Източник:https://www.researchgate.net/figure/The-nature-of-Misess-praxeology_fig1_5208621
2. Праксиология и активна единица
Активната единица е един от елементите на праксеологиата, т.е. на науката за действието. Праксеологичен е всеки проблем, свързан с взаимодействието между определен брой активни единици. Добре поставеният праксеологичен
проблем предполага прецизно дефиниране на активните единици в тяхното взаимодействие, както и да се покаже
естеството на взаимодействията им. Политическите проблеми и международните проблеми са два особени случая на
праксеологичния проблем.
Политически проблем наричаме всеки праксеологичен проблем, в който има една доминираща политическа единица. Праксеологически проблем, който засяга доминиращата политическа единица и някои от нейните
или други, външни, активни подединици, е политически проблем.
Международен проблем наричаме всеки праксеологичен проблем, в който съществуват най-малкото две
различни доминиращи политически единици. Обичайните активни единици действат върху териториите във
вътрешността на страната и са подчинени на законите на тази страна, докато активните политически единици се разглеждат като суверенни.
При праксеологичните проблеми се прилага принципът на уравновесяване. За да се онагледи уместността на
принципа на уравновесяването спрямо праксеологичните въпроси, могат да бъдат посочени пет примера.
Първият пример е сигурността на самите активни единици, организирани от ръководствата си, за да се противопоставят на външните сътресения или нападения. Външният характер на тези сътресения и нападения би могъл да
бъде скрит или явен.
Вторият пример е за тероризма или борбата по неприети от „международната общност“ правила. Георги Димов е
категоричен, че „С осъвременяването на концепциите си за сигурност държавите всъщност актуализират и адаптират
към реалностите на средата на сигурност своите политики и стратегии. Днес по-рядко пред военната сигурност стои
въпросът за врага и как да му противостоим. Основен става въпросът за заплахите, сред които водещи са тероризмът
и разпространението на оръжия за масово поразяване“.2
Третият е за създаването и развитието на активните единици. Съществуването на активната единица предизвиква появата в нейното обкръжение. Ако има две активни единици и целите им съвпадат, те са ковариантни. Когато се
противопоставят са контравариантни. Абсолютната контравариантност би означавала, че всяка от единиците е пълна
противоположност на другата.
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Многопластово коопериране. Международните кризи извеждат на преден план процеса на коопериране между
страните и засилват ролята на международните организации за балансиране между опонентите.3
Четвъртият пример е за упражняването на власт в средата на активните единици. Упражняването на власт
предизвиква контравариантни действия, появата на опозиция или опозиции, чиито прояви зависят от политическите
системи.

Фиг. 2. Праксиологията като научно познание за обществената конструкция
Източник: The Basics: Praxeology // https://www.economicsjunkie.com/praxeology/
Цялата история на международните отношения през XX и началото на ХХI век е пример, че в съответствие с
принципа на уравновесяването, никоя интелектуална система не може да претендира за пълно решаване на всички
въпроси. Според Георги Димов „Голямата динамика в междудържавните отношения и непрекъснатият стремеж за
неутрализиране на постоянно възникващите рискове и заплахи се оказаха подвластни на друг тип управление, който
по същество запазва общоприетата представа за националната държава, но определено въвежда нови принципи при
формирането на нейната политика и използването на въоръжените ѝ сили“.4
Праксеологията е отличителната методология на Австрийската икономическа школа. Терминът за първи път е
приложен от Лудвиг фон Мизес, който е не само основният архитект в разработването на тази методика, но и икономистът, който най-пълно и успешно го прилага в изграждането на икономическата теория. Праксеологичният метод в
социалната наука и във философията на науката е основният метод на по-ранната Австрийска школа и значителен
сегмент от по-старата класическа школа на Жан-Батист Сей и Уилям Насау Сеньор.
3. Праксиология и аксиома
Праксеологията почива върху фундаменталната аксиома, че индивидуалните човешки същества действат, т.е.
върху първичния факт, че хората се впускат в съзнателни действия към избраните от тях цели. Тази концепция за
действие контрастира с чисто рефлексивното или първосигнално поведение, което не е насочено към определена
цел. Праксеологичният метод удължава чрез вербална дедукция логическите последици от този изначален
факт.
Накратко, праксеологичният икономикс е структура от логични последици на факта, че хората действат. Тази
структура е изградена върху фундаменталната аксиома на действието, като същевременно има и няколко спомагателни като например, че хората се различават и човешките същества ценят свободното време.
Действието предполага, че поведението на индивида е целенасочено, че е насочено към определена цел. Освен
това неговото действие предполага, че той съзнателно е избрал определени средства, за да постигнете целите си.
Тъй като индивидът желае да постигне тези цели, те трябва да са ценни за него – съответно той трябва да притежава
стойностна скала, която управлява неговия избор. Това, че използва средства, предполага, че той вярва, че притежава
технологичното знание, че определени средства ще постигнат желаните от него цели. Праксеологията не приема, че
изборът на даден индивид е мъдър или правилен и, че е избрал технологично правилния начин за постигане на целите
си. Всичко което праксеологията твърди е, че всеки отделен индивид си поставя цел и вярва, дали погрешно или правилно, че може да достигне до нея чрез употребата на определени средства.
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Всички действия в реалния свят трябва да се извършват във времето. Всички действия се извършват в настоящето и са насочени към бъдещето (непосредствено или отдалечено) за постигане на една цел. Ако всички
желания на едно лице могат да бъдат реализирани мигновено, то няма никаква причина от каквото и да е негово
действие. Освен това фактът, че човек действа предполага неговата вяра, че действието ще подобри ситуацията,
т.е. той ще предпочете ситуацията, която е резултат от неговото действие пред този резултат от неговото бездействие. Действието означава, че човек не е всезнаещ относно бъдещето, ако бе така ничие негово действие не
би променило каквото и да е. Това означава, че живеем в един несигурен свят, или на не напълно сигурно бъдеще.
Съответно можем да коригираме нашия анализ на действието за да кажем, че човек избира да използва средства
в съответствие с технологичния план в настоящето, защото очаква да постигне целите си в някакъв бъдещ момент.
Фактът, че хората действат, задължително предполага, че използваните средства са оскъдни по отношение на
желаните цели. Ако те не бяха оскъдни целите щяха вече да бъдат постигнати и нямаше да има нужда от действие.
Ресурсите, които са в предостатъчно количество вече не функционират като средство, тъй като вече не са обект на
действие. По този начин въздухът е необходим за живота, а оттам и за постигане на целите; въпреки това не е обект
на действието и следователно не може да се смята за средство, а по-скоро, както Мизес пише, „общо състояние на
човешкото богатство“. Където въздухът не е предостатъчен, той може да стане обект на действие – където желан е
хладен въздух топлият се преобразува в такъв чрез климатик. Дори и при абсурдното и малко вероятно настъпване на
Земен рай, при което всички желания могат да бъдат изпълнени незабавно, пак ще има най-малко едно оскъдно средство: времето, всяка негова единица, която е използвана за определена цел непременно не се използва за някоя друга.
Историческите факти се използват само за узнаването точно кой клон от теорията е приложим в конкретен случай.
По този начин за Крузо и Фрайдей праксеологичната теория на парите не е приложима, а единствено академична.
В праксеологията е налице анализ на човешкото действие и се знае, че постъпките са верни и смислени. Така
Кейнс, с репутация на математик и незапознат с „австрийските“ идеи, насочва следната критика към математическата
символика в областта на икономиката:
„Грешката на символичните псевдо-математически методи при оформянето на система за икономически анализ,
е че те изрично приемат пълна независимост между факторите и губят цялата си убедителност и авторитет ако тази
хипотеза е отхвърлена: докато при обикновена комуникация, когато не манипулираме сляпо, знаем какво правим и
значението на използваните думи през цялото време, можем мислено да поддържаме необходимите ни квалификации и промени, които трябва да направим на по-късен етап по начин, по който не можем да поддържаме сложни
диференциали на няколко страници от учебника по алгебра, за които се предполага, че изчезват. Твърде голяма част
от съвременния „математически” икономикс е точно толкова измислица, колкото и първоначалните допускания, върху
които почиват, което позволява на автора да изгуби представа за комплексността и взаимозависимостите в реалния
свят, заради лабиринт от претенциозни и безполезни символи“.5
По същия начин Жан-Батист Сей – един от първите методисти в областта на икономиката – отправя обвинение
към математическите икономисти: „Те не са успели да формулират тези въпроси на аналитичен език без да им отнемат естествената сложност посредством опростени процедури и своеволно потъпкване и като последствия, ако бъдат
неправилно оценени, винаги по същество променят състоянието на проблема и изопачат всички негови резултати.“
Лудвиг фон Мизес, като привърженик на Кантовата епистемология, твърди, че концепцията за действие е априорна за всеки опит, защото е по подобие на закона за причината и следствието част от „съществения и необходим
характер на логическата структура на човешкия ум“.
Освен това едни от най-широко разпространените данни за човешките преживявания са съществуването, съзнанието или усещането. За разлика от Кантовата гледна точка Хармън Чапман пише: „Схващането е един вид усещане,
начин на разбиране на нещата, а не предполагаема субективна манипулация на така наречените общи изрази или
универсалии, които са непознавателни по природа и чийто произход е единствено умствен или логичен.“ „Икономистът
стартира със знание за крайните причини. Той вече е в самото начало на своето начинание – място до което физикът
достига едва след години лабораторни изследвания. Не е нужен сложен процес на индукция за достигане до това
откритие – поради тази причина имаме или може да имаме, ако пожелаем да насочим вниманието си към този въпрос,
непосредствено знание за причините в нашето схващане. След като по този начин проникват данните, очевидно е, че
схващането също синтезира тези данни.
Но синтезът тук, за разлика от този на Кант, не е предварително условие за възприемане, предшестващ процес съставляващ възприятието и неговия предмет, а когнитивен синтез на разбирането. С други думи възприятието и преживяването не са резултати или крайни продукти на синтетичен априористичен процес, а самите те са синтетични или обширни
схващания, чието структурно единство се определя единствено от естеството на реалността, т.е. от предвидените обекти
в тяхната сплотеност, а не от съзнанието само по себе си, чиято (когнитивна) природа е да разбира реалното.“
Заключение
Ако в широкия смисъл на думата праксеологичните аксиоми са радикално емпирични, то тогава те са много различни от емпиризма на последователите на Хюм, който обхваща съвременната методология на социалните науки.
Базирани са на общия човешки опит, така че след като бъдат формулирани стават очевидни от само себе си, почиват,
освен на външната опитност, и на универсалната вътрешна опитност, от което следва, че праксеологичните аксиоми
са априористични за сложните исторически събития, които съвременният емпиризъм ограничава в пределите на понятието „преживяване”.
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Резюме: Цел на доклада е да бъдат анализирани възможностите на държави с ограничен икономически,
военен и демографски капацитет да водят самостоятелна външна политика в условията на глобализиран и
динамично променящ се свят.
За да се вникне в дълбочина на понятието „външна политика“ се въвеждат и използват понятията:
„супер сила“, „велика и регионална сила“, „мека и твърда сила“ от теорията за центросилово противопоставяне
в международните отношения и се използват критериите за определяне на тежестта на една държава в
международните отношения от теорията за стратегическата дълбочина.
Дава се определение за „малка държава“, като се използват общоприетите критерии за това. Анализират
се възможностите на „малката държава“ (в т.ч. и на Република България) да прилага сила при воденето на
външната си политика и се разглеждат факторите на глобалната среда, които влияят върху външната политика
на „малката държава“, като компенсация за центросиловата диспропорция в нейния регион и в света.
Изследва се положителният опит за водене на външна политика от съотносима на България спрямо
критериите за определяне на йерархичната структура на международната система държава, каквато е Словения
и се извеждат поуки за страна ни.
Ключови думи: външна политика, малка държава, твърда и мека сила, Словения, България
OF-5 Emil Shipochky. FOREIGN POLICY OF THE SMALL COUNTRY
IN THE GLOBAL WORLD
PhD student at National Defence College “G.S. Rakovski“, e.shipochki@rndc.bg
Abstract: The aim of the report is to analyze the possibilities of countries with limited economic, military and demographic
capacity to pursue an independent foreign policy in a globalized and dynamically changing world.
The terms “superpower”, “great and regional power”, “soft and hard power” from the theory of centrifugal opposition
in international relations are introduced in order to understand the depth of the concept of “foreign policy”. The criteria for
determining of the weight of a state in international relations are used also.
A definition of “small country” is given, using generally accepted criteria. The possibilities of the “small country” (including
the Republic of Bulgaria) to use force in conducting its foreign policy are analyzed and the factors of the global environment
that influence the foreign policy of the “small country” are considered as compensation, as the centripetal disproportion in its
region and the world.
The instructive attempt to conduct foreign policy of Bulgaria’s relative to the criteria for determining the hierarchical
structure of the international system country, such as Slovenia, has been studied and lessons have been learned for our country.
Key words: foreign policy, small country, hard and soft power, Slovenia, Bulgaria

В

ъншната политика се свързва с дейност, насочена към осъзнавана желана цел, чиято дейност е подчинена на
предварително набелязана, водеща към целта стратегия и тактика. Някои автори приемат, че външната политика
е управленско поведение, чрез което държавата се стреми да влияе на международните отношения (Пантев, 2001).
В по-общ философски смисъл понятието „политика“ се свързва съдържателно и с понятието „власт“ или по-точно с
придобиването, запазването или упражняването на власт (Стефанов, 2000). Като обобщено определение може да се
изведе, че външната политика онагледява методите, средствата и действията на държавния апарат при определяне и
реализация на външнополитическите приоритети в защита на стратегическите интереси на държавата.
Съвременното разбиране за определяне на йерархичната структура на международната система включва няколко
обективни критерия – брой на населението, размер на територията, притежание на природни ресурси, военни и невоенни способности особено икономически и финансови, както и външно политическите цели и амбиции на държавата.
В книгата си „Стратегическа дълбочина“ (Давутоглу, 2016) бившият външен министър и премиер на Република
Турция прави допълнително разделение на критериите, с които се мери относителната сила и тежест на дадена държава в международните отношения. Той определя като „постоянни“ критериите: брой на населението и географско
положение, като включва още историята и културата на държавата. „Временни“ според Давутоглу са критериите: военни способности, икономически потенциал и степен на технологично развитие на държавата. Турският стратег извежда
и формула за меренето на относителната сила и тежест на една държава в международните отношения, а именно:
сборът от постоянните и променливи критерии, умножен с три допълнителни „абстрактни“ критерия – стратегически
светоглед, стратегическо планиране и политическа воля.
Според някои автори съществува тристепенна система за дефиниране на силите в международните отношения:
супер сили и велики сили на системно равнище и регионални сили – на регионално равнище (Бизан и Уивър, 2003).
Супер силите притежават широк спектър от способности, упражнявани в цялата международна система, включително мощни военно-политически и икономически способности, които имат глобален обхват, т.е. тези сили могат да
действат във всяка точка на земното кълбо. Такива страни имат основание да се възприемат, а и останалите страни
ги възприемат, като супер сила. Велики сили са тези, които не притежават големи военно-политически и икономически
способности и не присъстват във всички аспекти на политиката за сигурност в международните отношения. Разликата
им от регионалните сили е в това, че те биват оценявани от другите на базата на сегашното и бъдещо разпределение
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на силата в цялата система или с други думи великите сили се възприемат и очакват да бъдат възприемани като
бъдещи супер сили в кратко или средносрочен план. Според Бизан и Уивър в тази група има страни, които се изкачват
в йерархията на силите (Китай) и такива, които слизат (Япония). От гледна точка на воденето на външна политика от
България, интерес представляват определяните като регионални, но с претенцията да бъдат възприемани от останалите страни като велики сили – Русия и Турция.
Ако се върнем на критериите, които използва Давутоглу при определяне на относителната сила и тежест на една
държава в международните отношения, ще открием, че голяма част от държавите по света не се вписват нито по
постоянни критерии (територия, население и т.н.), нито по временни критерии (военни способности, икономическо и
технологично развитие) в определението за „велика“ или „регионална“ сила.
Споменатото центросилово взаимодействие и противопоставяне и необходимостта да бъдат класифицирани
страните, които по общоприетите критерии не могат да бъдат класифицирани като велики или регионални сили, налага
използването на понятието малка страна. Този термин има относително дълга история на употреба, която в различните исторически периоди е имала и различна конотация. Така например проблемите около Първата световна война
и между двете световни войни предизвикват първото преразглеждане на схващането за „малките държави“, особено
в контекста на оцеляването им в международните отношения чрез политика на неутралитет (Butler, 1980). Пример от
този исторически период е опитът на царска България да остане неутрална и последвалото политическо колебание
към кой съюз да се включи – Антантата или Централните сили. Периодът на Студената война налага ново съдържание на понятието, особено по въпросите на участието на малките страни в международни съюзи, отношенията им с
великите сили, неравенството и дилемите, пред които са изправени. В средата на седемдесетте години на ХХ век се
предлага концепцията за политиката на сигурността на малката държава да бъде изоставена, като се изтъква, че тя
няма практическа стойност и приложение (Baehr, 1975). Краят на Студената война, разпадането на федеративните
държава (СССР, СФРЮ, Чехословакия) и възникването на многобройни нови малки държави (само на Балканите те
са шест – Босна и Херцеговина, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора, а седмата – Косово е
в процес на международно признаване) поставя за разглеждане въпроса за воденето от тях на външна политика, при
това в контекста на нововъзникналите международни отношения, във време на доминирана от една „супер сила“ (САЩ)
международна среда и заявяваните в последните години амбиции на Китай, ЕС, Русия и други сили с регионални
потенциали да играят роля на глобалната сцена. Необходимостта от третиране на този въпрос произтича от постоянната актуалност на оцеляването на малките страни в променящата се среда на сигурност – проблем, който не засяга
мнозинството големи и силни държави, определяни като „супер“ или „велики“ сили (Бахчеванов, 2006).
Въпреки, че липсва утвърдено определение на понятието за малка държава, съществуват няколко критерия, по
които тя бива определяна като такава. Някои от тях са: население до 15 милиона, военни разходи, консумация на
енергия, градско население индекс на цивилизационно развитие и т.н. Въз основа на казаното до тук може да бъде
обобщено, че като малка може да се определи тази държава, чиито количествени и качествени показатели на силата
са недостатъчни, за да може тя самостоятелно да гарантира в глобалния свят както сигурността си, така и реализирането на интересите си и именно поради тази причина е принудена да разчита до голяма степен на външна подкрепа.
Общоприето е като „малка“ да се определя и държавата, която в своята политика избягва употребата на сила или
заплаха със сила, придържа се към принципите и нормите на международното право и работи за утвърждаването на
мултилатерализма. Подобен тип поведение произтича от ограничените способности за въздействие и затова международната легитимност се разглежда като гарант за осигуряване на благоприятна външна среда, в която да бъдат
реализирани националните интереси (Найденов, 2007).
Тук контекстът на тълкуването трябва да се разшири, като се отчете и все по-нарастващата взаимозависимост в глобалния свят, в който дори големите и мощни държави не са в състояние сами да се справят с новите предизвикателства, а са
принудени да търсят активно взаимодействие с останалите. В това е смисълът на изграждането и укрепването на различни
международни съюзи, коалиции и интеграционни общности, обединяващи държави и дори междуправителствени организации в качеството им на субекти на международните отношения. Следователно, търсейки възможно най-изчерпателна
дефиниция за „малка държава“, наред с ограничеността на ресурсите и невъзможността самостоятелно да се гарантира
собствената сигурност, следва да се прибави и стремежът към интеграция в международни политически, икономически и
военни структури, в които да провежда активна политика в защита както на собствените си, така и на колективните интереси.
С развитието на глобализацията и произтичащите от това предизвикателства може да се очаква подобни страни да стават
още по-зависими от взаимодействието с останалите държави, независимо дали са малки, средни или големи, не само, за да
гарантират собствената си сигурност в един все по-взаимообвързан свят, но също и, за да постигат по ефективно целите си в
една сложна и динамична среда. Това, от своя страна, придава на „малките държави” нарастваща относителна тежест, като
постигането на конкретни резултати зависи от ефективността на провежданата от тях външна политика.
Анализът на актуалната среда за сигурност показва, че във все по-взаимно зависимия свят дори най-големите и
мощни държави не могат да оказват влияние в достатъчна степен, за да могат свободно и самостоятелно да определят
глобалния дневен ред. Нужни са им коалиционни партньори, каквито често пъти намират в лицето на „малките държави“, с които заедно се стремят да моделират външната среда в желаната от тях посока. Следователно, зависимостта е
двупосочна, като това може да бъде от полза на „малката държава” и нейната роля понастоящем е по-голяма, отколкото по време на Студената война, когато в рамките на двата противостоящи блока „малките държави“ имаха значително
по-стеснено маневрено поле за действие и бяха по-зависими от влиянието на твърдата сила.
От гледна точка на геополитическата зависимост „малката държава“ е уязвима от военната мощ заради ограничените си ресурси и следователно в неин интерес е този компонент на силата да губи влияние за сметка на невоенните
фактори. Поради параметрите на стратегическата среда обаче, въпреки нарастващата роля и значение на меката
сила, военната сила се запазва като ключов фактор за отстояване на интересите на „малките държави“.
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Въпреки, че по повечето критерии България заема средни позиции от всички 193 страни по света (101 място по
територия, 100 място по население, 73 място по номинална стойност на БНП на глава от населението и т.н.) и предвид
ограничените ѝ военни способности и икономически възможности тя е възприемана от останалите страни като малка
държава, като тук веднага отбелязваме, че 2/3 от държавите в света биват възприемани по-същия начин, особено от
„големите държави“.
За да анализираме възможностите на „малката държава“ (включително и на Република България) да прилага сила
при воденето на външната си политика, ще използваме допусканията, които професор Джоузеф Най, младши прави в
книгата си „Бъдещето на силата“. Той класифицира силата в международните отношения по специфичен критерий, а
именно по начина на нейното прилагане. Професорът от Харвард за първи път формулира понятията мека и твърда
сила в международните отношения, определяйки ги като различни и взаимно допълващи се части от спектъра на силово поведение на държавата. Според него меката сила на една държава включва: положителното привличане, убеждаването и формирането без насилие на дневен ред в международните отношения. За прилагането им тя използва три
основни ресурса: култура, ценности и провеждана външна политика. Джоузеф Най разглежда въпросната част, като
алтернатива на твърдата сила, която включва от своя страна принуда, заплахи, санкции и възнаграждения. Въпреки че
едната служи за постигане на съгласие, а другата има командни и управленски функции, ресурсите, с които свързваме
меката и твърдата сила, на практика се припокриват в голяма степен. Примерът който обикновено се дава е използването на Военноморските сили (ВМС) на една държава за целите на военното дело, но и за хуманитарни спасителни
операции на море (мигрантската криза по бреговете на Италия, 2017 – 2019 г.) или за сеизмологични проучвания (до
гръцкия остров Кастелоризо в източното Средиземноморие, 2020 г.).
В опит да систематизира взаимодействието на факторите на външната среда, които влияят върху воденето на
външна политика от „малката държава“ норвежкият професор Олав Кнудсен въвежда няколко променливи величини.
За целите на настоящото изследване ще се спрем на четири от тях:
Първо. Факторът географско разположение на „малката държава“ и стратегическото му значение за „великите
сили“ продължава да бъде от значение за глобалната среда на сигурност. Освен чистата географска даденост, важно
е и възприемането от страна на елитите в най-близката до слабия съсед „велика държава“ за това какви последици
ще има за тази голяма държава, ако друга силна държава – неин опонент, реши да създава проблеми за сигурността
ѝ посредством същата „малка страна“ (неволно се натрапва аналогия с отношенията между България и мощните ѝ
съседи Русия и Турция). Въпросът е важен, защото няма значение това, че поради своята слабост малката страна не
се счита за директна заплаха за великата сила, а поради факта, че една велика страна има разбирането и убедеността,
че тази слабост може да бъде използвана от друга велика държава срещу нея. (Това е и един от водещите мотиви на
САЩ да подкрепи влизането в НАТО на Черна гора през 2016 г. и на Северна Македония през 2020 г.) С други думи
става въпрос за рационални сметки на великата държава, а не за преувеличаване на възможностите на малката да
влияе върху международните отношения.
Второ. Сравнително основателни са твърденията, че степента на напрежение между водещите велики държави е
ключова променлива величина, определяща сигурността на малката страна. Най-голяма е опасността за малката страна, когато великите сили са готови да ескалират породилото се напрежение между тях и дори да стигнат до въоръжени
конфликти, които по принцип те разпалват извън собствените си територии, т.е. на територията на „малките“ (пример
за това е войната в Сирия, започнала през 2011 г.).
Тази среда на сигурност, в която „малките държави“ са принудени да съществуват, както и ограничените им ресурси да въздействат върху нея, предполагат използване на ограничена сила при провеждането на своя самостоятелна външна политика. За да повиши тежестта си на международната сцена и да екстраполира по-голяма сила навън
малката страна влиза в съюзи и коалиции, в които, вливайки своята сила и способности в общите, получава гаранции
за собствената си сигурност и сигурността на своите граждани. В този смисъл частично проявление на твърда сила
(военна демонстрация/военна заплаха/военна интервенция) може да бъде приложена от малката страна в съюзен/
коалиционен формат, при това с размер и начин на прилагането ú, определян от великите сили в съюза/коалицията.
Трето. Появата на евентуални напрежения между великите сили, които могат да повлияят върху сигурността и
външната политика на малката страна става реална, ако този фактор съвпадне с промяна на фазата на властовия
(силов) цикъл на взаимодействащите си силни държави. Ето защо от малките държави се изисква повишена чувствителност към диалектиката на фазите на засилване и отслабване на отделни велики държави и отражението им върху
конфигурацията от взаимоотношения между тях.
Четвърто. Участието на „малката държава“ в двустранни, многостранни и регионални форми на международно сътрудничество компенсира центросиловата диспропорция и оказва влияние върху нейната отбрана и външна сигурност.
Чрез участието си в различни форми на международно сътрудничество „малката държава“ се стреми да компенсира
силовите диспропорции, както и да урегулира възникнали проблеми, включитгелно в областта на отбраната и сигурността.
Изхождайки от казаното до тук можем да обобщим, че дори при наличието на частични военни и икономически способности малката страна е ограничена в самостоятелното използване на твърда сила (военна заплаха, икономически
санкции и т.н.) по отношение на „регионални сили“, в чиито зона на интерес попада тя, а още по-малко към „великите
сили“, чиито интереси се проектират върху нея. С определена условност „малката страна“ може да се опита да приложи
„твърда сила“ към по-малка от нея, обикновено съседна държава, при това почти винаги със спорен краен резултат
(ембаргото на Гърция към тогавашната Република Македония през 1994 г. или въвеждането от Косово на 100-процентовите мита върху вноса на стоки от Сърбия и Босна и Херцеговина през 2020 г.)
Поради параметрите на новата стратегическа среда и въпреки нарастващата роля и значение на меката сила,
военната сила се запазва като ключов фактор за гарантиране на сигурността и отбраната на „малката държава“. Предвид това и отчитайки характера на новите рискове и заплахи, наред с невоенните фактори, използването на военния
компонент по най-рационалния и резултатен начин остава задължителен за отстояването на интересите на „малки-
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те държави”. Тук следва да се отчитат и промените, свързани с преструктурирането на въоръжените сили на много
държави и създадения „вакуум“ в областта на сигурността след края на Студената война. Като последица от това е
т.нар. „приватизация на войната“ в съвременния глобален свят, довела до появата на близо 700 частни армии (частни
паравоенни формирования), които действат на територията на 11 държави и имат близо 5 млн. служители и бизнес с
годишен оборот над 240 млрд. щ.д. (Мирчев, 2020)
Допълнителен шанс да увеличи външнополитическата си тежест и влияние и да постигне външнополитическите си
цели малката страна има само ако успее да мобилизира наличните си ресурси и способности и интелигентно да използва
инструментариума от средства за водене на външна политика или с други думи да приложи „интелигентна сила“.
„Малката държава“ може и е призвана да прилага „интелигентна сила“, като отчита значението на изброените
четири променливи величини. Ефектът на прилагане на такава сила във външната политика на „малката държава“
би бил многократно мултиплициран, ако решително бъдат приложени (от формулата на Давутоглу) стратегическият
светоглед, стратегическото планиране и най-вече политическата воля.
Пример за успешно използване на интелигентна сила от малка държава е водената през последните десетилетия
от Словения външна политика спрямо страните от бивша Югославия – БиХ, Северна Македония, Сърбия, Хърватия,
Черна гора, както и към обявилата независимост Косово.
Като осъзнава много добре икономическите и финансовите си преимущества и използва ефективно географското
си положение и степента на напрежение между водещите „велики сили“ Словения прилага в последните две десетилетия пълния инструментариум на мека сила спрямо страните от бивша Югославия, с което успява да се позиционира и
настанява устойчиво в политическия и икономически живот на всяка от тези страни.
Ефективното прилагане на „мека сила“ от Словения е особено видимо спрямо БиХ, Черна гора, Северна Македония
и Косово. Към другите два по-големи съседа (Хърватия и Сърбия), Словения миксира меката с инструменти на твърдата
сила (съдебен арбитраж с Хърватия по спора им за Пирански залив, санкции и ембарго спрямо Съюзна република Сърбия
и Черна по времето на Милошевич и т.н.). Словения опитва чрез своето икономическо и политическо присъствие в страните от бивша Югославия да проектира мека сила и към трети страни извън него (през октомври 2020 г. премиерът Янез
Янша заяви от Скопие, че България и Северна Македония трябва да решат спора за езика и историята).
Особено място в прилагането на своята „мека сила“ Словения отделя на четвъртата променлива величина на
Кнутсен – участие в двустранни, многостранни и регионални форми на международно сътрудничество, които компенсират съществуващата центросилова диспропорция. Може да се твърди, че Любляна е създала имидж в НАТО и ЕС на
страна, която най-добре познава спецификите на политическо и икономическо развитие на останалите югорепублики
и като такава да заяви претенции на основен „консултант“ на двата съюза по отношение на БиХ, Черна Гора, Северна
Македония и Косово. Словения извоюва за себе си ключови позиции в представителствата на двата съюза в тези
страни. Например в Северна Македония нейни кадри заемат едновременно длъжностите на ръководител на представителството на ЕС в Скопие и на началник на Канцеларията на НАТО за връзки със Северна Македония. Тя изпрати,
като свой доброволен национален принос, политически съветник в Канцеларията на НАТО за връзки, а от март 2020 г.
командирова и съветник по отбранително планиране към министъра на отбраната на Северна Македония.
От казаното до тук за България могат да бъдат направени няколко извода:
Въпреки личното си възприятие и амбиции, по своите показатели и възможности за проектиране на сила България
остава „малка държава“.
За да компенсира центросиловата диспропорция във външната си политика България трябва:
– да прилага ефективна и фокусирана „интелигентна сила“;
– умело да използва географското си положение и стратегическото му значение за „великите сили“, като отчита
динамиката на напрежение между тях и фазата на властовия цикъл, в която се намира всяка една от тях към момента
на взимане на решения;
– внимателно да преценява, когато използва самостоятелно елементи на „твърда сила“ (заплаха от налагане на
вето или ембарго на трета държава) и умело да съчетава инструментите на „твърда“ и „мека сила“.
– умно да определя стратегическите си външполитически приоритети и да прилага твърда политическата воля за
постигането им.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
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Резюме: Използването на безпилотни летателни апарати (БЛА) в САЩ при разузнаване с хора е особено
ценно средство, подпомагащо подобен вид разузнавателни операции. Успешното прилагане на БЛА в мисии по
наблюдение, разузнаване, обезпечаване на сигурността, издирване, комуникация и предаване на данни, зависи от
подготовката и ефективното взаимодействие на оперативни служители с оператори на БЛА. Наличието на БЛА,
на отделна доктрина за използването им в HUMINT операции и обучени оперативни служители в службите за
сигурност, биха повишили общата ефективност при работа с доброволни сътрудници.
Ключови думи: БЛА, разузнаване с хора, наблюдение, тактика, САЩ, чуждестранен опит
Anton Mihaylov. USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN HUMINT ACCORDING TO US
MILITARY DOCTRINE
PhD student at National Defence College “G.S. Rakovski“, a.mihaylov@rndc.bg
Abstract: The use of UAVs in HUMINT in the United States is a particularly valuable tool in supporting of this type of
intelligence operations. The successful implementation of UAVs in surveillance, intelligence, security, search, communication
and data transmission missions depends on the preparation and effective interaction between intelligence operatives and UAV
operators. The presence of UAVs, separate doctrine for their use in HUMINT operations and trained operatives in our security
services, would increase the overall efficiency in working with informants.
Key words: UAV, human intelligence, HUMINT, surveillance, tactics, USA, foreign experience
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ъгласно американската военна доктрина разузнаването с хора (HUMINT) представлява информация „събрана и
предоставена от човешки източници (DoD Dictionary of Military and Associated Terms, US DoD, 2020, pp. 98). HUMINT
предоставя уникална възможност за събиране на информация за определени обекти и за тяхното наблюдение, но комбинирането му с използване на технически средства разширява, улеснява и ускорява възможностите, което в крайна
сметка и повишава ефективността му.
В САЩ комбинацията между двете категории – разузнаване с хора и използване на технически средства, е познато и разгледано в доктрината (JP 2-01 Joint and National Intelligence Support to Military Operations, US DoD, 2017) и
се изразява в: а) комбинация по възлагане на вербувания човешки източник да събира информация като използва
предоставени му технически средства и б) използване на технически средства за наблюдение и контрол на източници,
подходящи за вербовка и съответно за последващия техен контрол, след като вече са вербувани от разузнавателни
или контраразузнавателни агенции на САЩ. Вторият тип комбиниране позволява използването на безпилотни летателни апарати (БЛА) в работата с човешки източници, което е новост в доктриналните разбирания и постоянно се
усъвършенства в практиката (ATP 3-04.1 Aviation Tactical Employment, US DoD, 2016).
1. Използване на безпилотни летателни апарати при работата с човешки източници
Използването на БЛА има спомагателна функция при работата с човешки източници и може да се осъществява
почти във всички фази на цикъла на вербовка: идентифициране, оценка, разработване и проучване, ръководство и
контрол. Анализът на доктрината (ATP 3-04.64 Multi-service tactics, techniques, and procedures for the tactical employment
of unmanned aircraft systems, US DoD, 2015) на САЩ показва аспектите на използване на БЛА в различни насоки, но
преди да бъдат разгледани те е необходимо да се посочи, че БЛА е техническо средство, което има редица условия
за използването му. Тези условия (и ограничения) следва да бъдат познавани от оперативния състав, за да може
практически и ефективно да се планира използването на БЛА без да се поставят под риск техническото средство
и операцията по използване на човешки източник. Добре подготвен и разполагащ с БЛА състав на специална
служба би могъл да улесни работата си с човешки източници и да увеличи ефективността при използването им.
2. Общи условия за прилагането на БЛА при операции с човешки източници
Това са предпоставки от фундаментален характер, без отчитането на които БЛА или не може да бъде използван
въобще, или рискът при експлоатирането му би бил неоправдан, а ефективността на операцията твърде ниска.
а) Постоянна комуникация с оператора и БЛА – различни са техническите характеристики на използваните в САЩ
БЛА, което налага предварително планиране и осигуряване на безопасен полет на БЛА, включително планиране на
честоти на предаване на информация (звукова и видео). Това условие не зависи от служителя на разузнавателната/
контраразузнавателната агенция, който ръководи вербувания източник, а е технически елемент, спазван и контролиран от звеното, което поддържа и оперира БЛА.
б) Отчитане на метеорологичните условия при експлоатацията на БЛА – работата с човешки източници не бива
да се препятства от метеорологичните условия и често пъти при извънредни срещи или при изпълнение на конкретна
задача влошените метеорологични условия може да спомогнат за изпълнението ѝ или за запазване на конспиративността на срещата/контакта. Това обаче би препятствало използването на БЛА за наблюдение и разузнаване. При
планирането на БЛА за наблюдение на среща с човешки източник например следва да се отчитат: място на среща-
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та, вятър, видимост, облачност, турболенция, възможно обледеняване на БЛА, висока атмосферна температура (при
срещи в пустинни райони) и др. С други думи, при планирането на среща с източник, която ще бъде наблюдавана с
БЛА, е необходимо ръководещият източника служител да отчете мястото и времето на срещата, за да улесни
използването на БЛА, а не да го препятства.
в) Планиране и посочване на честотите от спектъра, които може да се наблюдават в хода на операцията – при
условие, че източникът използва мобилен телефон или друга свързочна техника, БЛА следва да е в състояние да
идентифицира, проследи, локира и запише провежданата комуникация, насрещните абонати, продължителността и
мястото на комуникация. Поради тази причина събирането на информация за вида на използваните мобилни телефони от различни източници и обекти на интерес (физически лица, заподозрени, извършители на терористични
актове, лидери на организирани престъпни групи или терористични групи/мрежи, кандидати за вербовка и др.), е
от съществено значение. Както условието по т. „б“, така и настоящото, са пряка отговорност на ръководещия
служител, който отговаря за вербувания източник или разработва кандидата за вербовка, а съобщаването на
информацията на звеното, опериращо с БЛА, трябва да стане непосредствено преди операцията по наблюдение
или проследяване.
г) управление на въздушното пространство – то не се осъществява от ръководещия вербувания източник, но
неговата дейност зависи от това, защото без общо планиране на вида и курса на летателните апарати, използвани във
въздушното пространство по курса към обекта и над него, може да се стигне до пълна невъзможност от прилагане на
БЛА. Например, ако става дума за операция по наблюдение и проследяване на източник до и по време на среща с ръководещия го служител или разработван обект, трябва да се поясни място на срещата и да се планира височината на
полета на БЛА, за да не се стигне до колизия на БЛА с пилотируеми военни или цивилни въздухоплавателни средства.
Добра практика би било да се установи забранена зона над локацията на срещата с източника и по възможните курсове
за неговото придвижване и изтегляне.
д) планиране на извънредна ситуация при загуба на връзка с БЛА – в този случай връзката с БЛА ще бъде прекъсната, поради външна, непредвидима и непреодолима причина извън контрола на операторския екип. Ако това се случи
при наблюдение на подхода или по време на среща с вербуван източник, вече няма да може да се събират данни за
движение, контакти, разговори, поведение на лицата, участващи в срещата или взаимодействащи с източника. Подобен развой би бил високорисков за ръководещия източника и затова той трябва да събере информация за: време
на прекъсване на наблюдението, последна известна позиция на източника, височина на наблюдението, посока на
придвижване и точна локация на източника при загуба на връзката. При операции с особено важни източници или
кандидати за такива, може да се планира резерв от БЛА, който да се включи в наблюдението при отказ и/или
прекъсване на връзката с основния БЛА.
3. Подготовка на операция с човешки източник при използване на БЛА
Както вече споменахме координацията и взаимодействието при този тип съвместни операции е от ключово значение. За да бъде правилно проведена е необходимо ръководещият източника служител да планира действията си
за срок от 3 – 4 дни като събере и разкрие определена информация, която е с най-високо ниво на класификация и е
особено чувствителна за сигурността на източника. Без да изчерпва всичко, информацията би била следната:
а) данни за мястото и времето на провеждане на срещата или маршрута за придвижване на обекта (вербуван
източник или кандидат за такъв). Данните се базират на предишни проведени срещи, конкретни места използвани
за контакт, места от интерес, които източникът/кандидатът посещават, потенциални лица, с които би се срещнал в
определен район и др.
б) извършване на деконфликтиране на операцията с други агенции, които може да провеждат сходна или друга
операция в същия район или по същия маршрут, което би поставило под заплаха източника или използвания БЛА.
в) изготвяне на план за операцията, който съдържа ясно искане какво да се осъществи чрез използването на БЛА.
Примерните задачи по плана са: да се наблюдава пътят на придвижване на обекта; да се наблюдават и установят
местата, които посещава; да се идентифицират хората, с които се среща; да се осигури безопасност на срещата; да се
наблюдава място на срещата в определен район; да се осигури връзка (ретранслация на предаване на информация);
да се наблюдават комуникациите на обекта; да се локализират и идентифицират телефонните апарати на лицата,
контактуващи с източника; да се проверят контактите и твърденията на източника, както и изпълнението на поставени
задачи и др.
Няма пречка описаните задачи да се осъществяват в съвкупност и/или последователно, както и да се променят в
хода на операцията, но това следва да бъде посочено в плана за провеждането ú. В срок от 48 часа преди операцията
следва да се одобри графика за нейното провеждане, включително възможността за извънредни промени. Такива биха
настъпили, ако източникът поиска среща преди уговореното време или обектът на интерес промени графика или плановете си за движение и срещи. В срок от 24 часа преди операцията се валидира целта и каква информация да следва
да събере, координира се въздушното пространство над обекта и маршрута, изясняват се детайлите по летателния
план и метеорологичните условия.
В тази връзка отличен пример е Корпусът на Морската пехота (КМП), който използва тактика на „маркиране“ или
„каскадно прилагане“ (cueing) при съвместно използване на БЛА и HUMINT (MCTP 2-10A MAGTF Intelligence Collection,
2016, Chapter 3 Intelligence Collection Operations Management, pp. 3-5). Този подход представлява използване на едно
или повече разузнавателни средства (хора източници) за предоставяне на данни, които да насочат събирането на информация към други разузнавателни елементи, т.е. последователно прилагане на различни разузнавателни средства.
При формиране на стратегията за събиране на информация се планира използване на БЛА, но човешкият източник
подпомага операцията с БЛА, а не обратното. В MCTP 2-10A MAGTF Intelligence Collection на КМП се препоръчва 24
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часа преди операция с БЛА да се активират човешки източници, които да потвърдят активността в ключовия коридор. Ако активност не се потвърди, операцията с БЛА се отменя, а техническите средства се пренасочват, но ако
активността на противника се потвърди по-рано от очакваното, операцията с БЛА се ускорява. Подобна взаимовръзка
показва важността на HUMINT операциите за прилагането на технически средства и взаимодействието, гъвкавостта и
споделянето на информация се очертават като ключови елементи за успешно съвместно прилагане на HUMINT и БЛА.
Тактическата ситуация може да се измени непосредствено преди операцията (6 – 12 часа преди провеждането ú)
и в този период е допустимо да се променят целите за използване на БЛА и детайлите по плана.
Характерно за операциите с човешки източници, изпълнявани съвместно с БЛА е, че често целите (или събираната информация) се променят или са времево чувствителни, т.е. координацията между ръководещия операцията с БЛА
и служителя, ръководещ вербувания/разработван източник, е от огромно значение. По този начин може да се извърши каскадно прехвърляне между планирано събиране на информация (напр. наблюдение на вербуван източник) към
наблюдение на нови динамични обекти (напр. неизвестен контакт на вербувания източник) или към верижно наблюдение (напр. наблюдение чрез БЛА, последвано от наблюдение от друг вербуван или сътрудничещ източник). Друга
особеност на операциите с използване на БЛА, е че екипажите им не следва да се уведомяват за качеството на
наблюдавания обект (вербуван източник или проучван за вербовка), а им се дава само номер и код на целта, която
се наблюдава, охранява, разузнава.
Събирането на информация може да бъде разделено на три вида: планирано (preplanned), за конкретния случай (ad hoc) и извънредно (emergent). При динамичното променяне на задачите (dynamic re-tasking) се извършва
бърза промяна от планираното събиране на информация за даден обект към друг обект или район. За да се извърши динамична промяна на задачата, е необходимо в плана на операцията да се посочат: приоритети (например:
наблюдение на вербувания източник, а страничните му контакти не се поставят под наблюдение); бърз начин за
промяна на задачата; зона или курс, в и по които може да се извърши динамична промяна; изискуема височина на
полета (например: необходимо е да се събере информация за телефоните и да се заснемат лицата на хората, с
които вербувания източник се среща, но това може да се стане при полет до определена височина, който се задава
предварително). Динамичната промяна в операцията обаче подлежи на одобрение: за стратегически мисии – от
INSCOM на САЩ, а за тактически – от координатора на операцията с използване на БЛА. При всички ситуации
се отчитат характеристиките на БЛА (време за престой над обекта), времева чувствителност на обстановката на
земята (например: кратковременна среща на обекта или непланирано ползване на автомобил); влияние върху операцията или приоритетите ú; деконфликтиране във въздушното пространство и координация, ако се излиза извън
определени зони. Всичко това показва, че динамична промяна на задачите може да се прилага само в извънредни
случаи, наложени наистина от много важни разузнавателни приоритети и/или при застрашаване на живота и здравето на вербуван източник. Друг пример за това би било провеждането на извънредна среща на вербуван източник
с ръководител на терористична организация и динамичното проследяване с БЛА ще се премести задължително от
вербувания източник на лидера, който е обект на интерес с по-висока оперативна значимост.
4. Изпълнение на операция с човешки източник при използване на БЛА
Изпълнението на подобни операции в САЩ е разделено на 3 фази:
Фаза 1 „Предварителна“ – звената за поддръжка получават задача да подготвят БЛА за изпълнение на мисия, а
екипажът на БЛА получава задачата за конкретно наблюдение, събиране на информация или издирване. В тази фаза
се уговоря и начинът на обмен на информация, както и: намерение на ръководителя на операцията, цели, използвани
технически сензори (начало и край на експлоатацията им), степен на скритост, план на полета и маневрирането, основен и запасен метод за контакт, обект на интерес и др.
Фаза 2 „Изпълнение на операцията“ – екипажът на БЛА е запознат със задачата и започва нейното изпълнение,
както и има готовност да реагира на динамични промени в обстановката и да изпълни новопоставени задачи. БЛА
може да е във въздуха продължителен период от време, което не е определящо за изпълнението на операцията, тя
приключва с изпълнението на поставената задача или с нейното прекратяване. Основното при тази фаза е ориентирането в ситуацията съобразно поставените цели и приоритети. Екипажът на БЛА получава информация, която най-общо
се състои в: състояние на заплахите, степен на скритост на БЛА, план на мисията, локации, обекти на интерес (идентификатори), начин на промяна на обектите, експлоатирани технически сензори и устройства, начини на действие в
екстрена ситуация и др.
Фаза 3 „След изпълнение на операцията“ – екипажът на БЛА е прекратил комуникацията във връзка с конкретната мисия, касаеща вербуван човешки източник и БЛА е върнат в базата или полетът му продължава за целите на
друга операция.
5. Видове мисии на БЛА
Мисиите на БЛА, свързани с поддръжка при работата с човешки източници в САЩ се разделят на няколко типа:
1. Наблюдение. При този тип мисия чрез БЛА се извършва наблюдение на обекта от интерес като целите може
да варират в широки граници: придобиване на информация за контакти, маршрут на придвижване, наличие на наблюдение от трети лица върху обекта, проверка на вербуван източник и др. За изпълнението ѝ ръководещият източника
следва да разкрие име на обекта (чисто практически изискванията следва да се сведат до разкриване на псевдоним
или номер), физическото му описание (пол, раса, ръст, възраст, тегло, цвят на коса, очи, походка, особени белези и
др.), местоживеене или месторабота (в зависимост от мястото, от което обектът се поема под наблюдение), изисквания
за мисията (да се наблюдава лицето и връзките му, както и очакваните начини за докладване (снимки, видео, запис
на звук, данни за ползвани/търсени телефонни номера, ползвани технически средства – телефони и радиоприемници
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и др.), времева чувствителност или спешност на наблюдението (напр.: при извънредни срещи на вербуван източник с
разработван обект от особен интерес). Важно е да се отбележи, че на екипажа на БЛА се дават инструкции за доклад
при спешна ситуация и начин за реакция. При операции с въоръжени БЛА може да се планира и използване на оръжие
по наземни цели. При операции с хора, планираната реакция на екипажа на БЛА в извънредна ситуация може да е
обаждане на наземен екип, координация със специални сили или технически разузнавателни екипи в близост до обекта
на наблюдение.
2. Разузнаване. Обикновено БЛА извършват различни видове разузнаване, независимо дали става дума за поддръжка на HUMINT операции или не, но общото между тях е, че се придобива информация за терена, за общата
оперативна картина, за набелязването на обекти от интерес с цел концентриране на сили и средства върху тях. При
HUMINT операции, извършвани съвместно с БЛА, може да се стигне до ситуация на изчакване, т.е. обектът да се забави и обстановката да налага изчакване на разузнавателния БЛА в готовност, а това от своя страна да доведе до смяна
на екипажа на БЛА. При смяна на екипаж на БЛА, работещ по HUMINT операция, се налага брифинг на новия екипаж
за целите на мисията и особеностите на обекта на разузнаване. Разузнавателните мисии биват три вида: на зона, на
маршрут и на площ. И трите може да се съвместяват с HUMINT операции, но се отчита степента на скритост на БЛА във
въздуха. Тя може да е различна, но при HUMINT операция с особено ценен източник е възможно да е висока и тогава е
крайно нежелателно обектът да открие или заподозре, че върху него се извършва наблюдение чрез БЛА.
Разузнаването на зона е доста по-конкретно и при операции с човешки източници е свързано с придобиване на информация за всичко налично в зоната (къщи, мостове, препятствия, сили на бунтовници и др.), подпомага планирането
на места за срещи с източници, оценката на населеността на зоната, проверка на източника и изясняване на причините
за пребиваването му в дадената зона.
При разузнаване на маршрут събираната информация се концентрира върху конкретен пътен маршрут, изминаван от източника, от неговия ръководител или от обекти от интерес. Придобива се информация за завои, постройки,
препятствия, които може да забавят или от които да се води наземно наблюдение на срещи или придвижване на
източника. В реално време може да се оказва поддръжка при провеждането на лична среща с източника, ако има
движение по пътя на съмнителни превозни средства или струпване на хора около маршрута (успоредно или на точки
по него). При разузнаване от този тип е важно да се уточни: а) начална и крайна точка, т.е. наблюдава се такъв отрязък
от пътя, осигуряващ безопасността на срещата или маршрута на източника, приближаващ се или напускащ мястото на
срещата; б) какви превозни средства се очаква да преминат по пътя, както и кои са необичайни и появата им подлежи
на докладване; в) дали разузнаването ще се води през деня или през нощта; г) какви ограничения има, кога започва и
кога е най-късния момент на приключване на разузнаването.
Разузнаване на площ – при него се събира информация за определена площ, която е от интерес, в която и/или
от която се извършва HUMINT операция, разузнаването е общо и площта има граници, което дава голяма свобода на
екипажа на БЛА за разузнаване.
Разглежданите видове мисии обезпечават и геопространственото разузнаване, поддържащо HUMINT операции
(TC 3-34.80 Army Geospatial Guide for Commanders and Planners, DoD Washington, DC, 2019). Дори и непряко свързано с
работа с вербувани източници събраната геопространствена информация от БЛА позволява да се анализират подходи
към определени обекти, прикрития и потенциални места за срещи, анализ на повтарящи се модели на движение или
посещение на дадени места/обекти и др. Не на последно място, събраната геопространствена информация и нейният
анализ дават възможност да се очертаят зони на престъпна активност, зони с инциденти, плътност и точки с концентрация на нападения, убийства, грабежи, придвижване на автомобили от определен тип, както и динамика на тези данни.
Съотнесена към операциите с вербувани източници, този тип информация дава допълнителна основа за правилно
планиране на: а) места за срещи с източниците; б) места за наблюдение (установяване на обекти от оперативен интерес), извършвано от източници, т.е. правилно поставяне на задачите; в) места, които да се избягват за провеждане на
конспиративни срещи; г) места за установяване на квартири и др.
3. Обезпечаване на сигурността е една от основните видове мисии, чиято основна роля е да защити източника, използван от разузнаването или контраразузнаването. Този тип мисия на БЛА би била най-често приложима при
HUMINT операции. При нея се постига разузнаване на терена, визуален контакт и поддържането му върху обекти,
които представляват заплаха, както и осигуряване на постоянен информационен поток за тази заплаха. Под термина
„заплаха“ не следва тясно да се разбират само въоръжени лица или военна техника, а широк спектър от обекти,
които се намират в близост до лице от интерес или до мястото на срещата – превозни средства, съмнителни лица,
съмнително движение или поведение, необичайни предмети, безредици и др. Използването на технически средства
за наблюдение и запис дава възможност да се следи ситуацията и в реално време да се дават насоки за промяна на
маршрут, скъсяване на времето на срещата или преминаване към друго място за среща с източника. Трудността при
тази операция е да се определи степента на необичайност и заплаха от дадени обекти/лица, които се наблюдават с
БЛА, т.е. задължително би било присъствието и наблюдението в реално време на обстановката от оперативен служител на разузнавателна/контраразузнавателна агенция.
Когато обектът на интерес се движи, е разумно да се съобразят характеристиките на БЛА с обичайния начин
на движение (скорост, тип на шофиране, вид на превозното средство), за да се проведе успешно разузнаване.
Обезпечаването на сигурността при такива операции изисква БЛА да лети в кръг или S-образно на средна височина
над движещия се обект. Конспиративното използване на БЛА може да се осъществи чрез безшумно прелитане над
обекта в права линия или спирално над него, с което се препятства възможността да бъде открит по звук от земята,
а същевременно позволява воденето на висококачествено видеонаблюдение.
4. Издирване. При определени обстоятелства като откриване на източник или потенциален източник, установяване на местоположение на негови контакти или обекти, използвани от източника (квартири, превозни средства,
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товари, оръжие), може да се използва мисия по издирване. Издирването се концентрира в малки зони (квадрати),
в които е възможно да се окаже, намирал се е или се намира обектът на интерес. Секторното сканиране позволява
в определен сектор от даден обект (point of interest) да се издирват други обекти. Например: около ползвана от
вербувания източник квартира се извършва секторно наблюдение на 360 градуса по часовниковата стрелка на площ
от 800 м. за определен период преди или след провеждане на среща с него или безлично предаване на информация с цел проверка на поведение и откриване на други обекти на интерес. От гледна точка на сигурността обаче
използването на подобно издирване може да се окаже риск за разконспириране на оперативно интересни места и
предвидимост на полета на БЛА.
5. Комуникации и препредаване на данни. При този тип мисии БЛА се използват като ретранслатор на данни, съобщавани чрез технически средства от вербувани източници или събирани във връзка с работа с тях (данни
за телефонна комуникация, идентификация на устройства, локация на позиции и др.). За провеждането им следва
да се съобщи информация за мястото, от което ще се осъществи предаването на данни, вида на предаващото
устройство, време на предаване и честота. В хода на мисията се поставя задача за ретранслиране и/или запис
на предавания сигнал. Планира се продължителността на мисията с начало на сесията за предаване, период на
изчакване и резервно време за предаване.
6. Обмен на информацията по време и след приключване на операцията с БЛА
Завършващата част на операциите с човешки източници и БЛА се състои в предаване на информацията
на потребителя или в реално време, или след приключване на операцията. След приключване на операцията
всички участвали в нея присъстват на дебрифинг, а данните от нея се предават на възложиля на операцията, на
планиращите я и на анализатори за последваща обработка. Тук попадат случаите на установени недокладвани
контакти от източника, проведени разговори с лице от оперативен интерес, установени случаи на наблюдение
от противникови служби за сигурност или бунтовнически/терористични групи и др. В хода на дебрифинга се извеждат и основните установени трудности за изпълнение на операцията или на причините за нейния неуспех и
прекратяване.
7. Операции с БЛА, свързани с атака на цели
Съществува и отделен вид операции с БЛА, които са пряко свързани с атака на определени цели (FM 3-04.155
Army Unmanned Aircraft System Operations, Headquarters, Department of the Army Washington, DC, 2009). При тях се
извършва целенасочено, бързо поразяване на цели, преди те да се предприели действия срещу въоръжени сили или
цивилни обекти. Своеобразен превантивен удар е напълно допустим. Тук попада поразяването на ръководители на терористични организации, лица финансиращи такива организации, отделни бойни командири на бунтовнически отряди,
лица извършили терористични действия или нападения над цивилни обекти и/или планиращи терористични/военни
действия и др., които са определени от командването на САЩ като законна цел.
При разглеждания вид операции вербуваните човешки източници може да се използват като насочващ елемент
към обекта на удара (например: чрез използване на телефонна комуникация към обекта, което да активира и позиционира насрещния телефонен абонат, а по излъчения сигнал да се насочат средства за поразяване от БЛА), за
потвърждаване на неговата самоличност или за проверка на резултатите от вече нанесен удар като се верифицира
поразяването и смъртоносното въздействие върху целта. Важна особеност е, че нанасянето на удара от въоръжен БЛА
трябва да е планирано и изпълнено така, че да не засегне и да не постави в опасност вербувания човешки източник,
който е насочвал удара или ще спомогне за потвърждаване на резултатите от него.
На следващо място е обратната връзка, която трябва да се получи от възложителя на операцията относно нейното изпълнение с участие на БЛА. Това е формално действие, изразяващо се в изготвянето на редица доклади – за
мисията (MISREP), резюме на събраната разузнавателна информация (INTSUM), за действията след мисията и др.,
изготвяни до 24 часа след операцията. Докладите се използват за последващ анализ, за оценка на допуснатите грешки
и за извеждане на добри практики при провеждане на операции с хора чрез поддръжка с БЛА. Връзката между разузнавателната агенция, ръководеща човешкия източник и звеното, опериращо БЛА, трябва да е постоянна, а поддържането
на база данни с успешни мисии и тактиката на изпълнението им е добра практика.
Във връзка с използването на БЛА в практиката на САЩ може да се направят изводи за подобряване на практиката
в България, повишаване на разузнавателните способности на службите за сигурност и разузнавателните формирования във въоръжените сили, а именно:
Приемане на въоръжение и експлоатиране на БЛА, способни да извършват подобни операции, както и обучение
на екипажите им за този тип мисии.
Формиране на детайлна доктрина за операции с БЛА и използване на човешки източници.
Обучение на оперативните служители относно чуждестранния опит по използване на БЛА в операции с доброволни сътрудници и за техниките, тактиките и ограниченията при използване на БЛА.
Планиране и ресурсно осигуряване на отделни звена в служби са сигурност, които да оперират със собствени БЛА
от различен тип в зависимост от задачите, които изпълняват и мястото на изпълнение.
Видно от практиката на САЩ е, че развитието на операциите с използване на БЛА за поддръжка на HUMINT
операции е постоянен процес и той се усъвършенства. Придобиването и използването на БЛА би било незаменимо
средство при операции с човешки източници в мисии зад граница, за обезпечаване на сигурността на военни обекти, за
наблюдение и проверка на вече вербувани източници. Наред с другите задачи, изпълнявани от БЛА, определено може
да се споделят практиките на САЩ в тази насока и да се разглеждат тези апарати като задължително допълнение в
работата с информатори.
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Резюме: В САЩ от 2015 до 2020 г. са водени 226 наказателни дела за оказване на подкрепа на терористична
организация, при които в 43% са били използвани информатори и/или служители под прикритие за разкриване
на извършителите. Информаторите, използвани по делата, са предимно от мъжки пол, близки са по възраст
до извършителите и се сближават с тях на база общи интереси, религия и възможност за подкрепа. Основно
в САЩ се разчита на вербувани информатори, а не на самоинициативни сътрудници. Използването на втори
информатор и на въвеждане от информатора на служител под прикритие е типична оперативна тактика,
използвана в САЩ. Прилагането на СРС на срещите на информаторите с обекти от интерес е успешно и води
до добри резултати във фиксирането на информацията. Наблюдението на социалните мрежи за признаци на
радикализация и проактивни вербовки на информатори са подходи, използвани от ФБР в разглеждания период.
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Abstract: In the United States, from 2015 to 2020, 226 criminal cases were conducted on charges for support a terrorist
organization. In 43% of all cases informants and / or undercover officers were used to identify and charge the perpetrators.
The informants used in the cases were predominantly male, close in age to the perpetrators, and approached them on the
basis of common interests, religion, and opportunity for support. The United States relies heavily on recruited informants, not
on walk-ins. The use of a second informant and the introduction of an undercover officer is a typical operational tactic used of
the United States law enforcement agencies. The application of technical measures/electronic surveillance at the meetings of
the informants with objects of interest is successful and leads to good results in fixing of the received information. Social media
monitoring for signs of radicalization and proactive recruitment of informants are approaches used by the FBI during the period
under review.
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начимостта на доброволните сътрудници и технологията за работа с тях е особено чувствителна тема, но с голяма
значимост, по която проучването и анализа на практиките на службите за сигурност в САЩ има голямо значение
и може да се изведат общи модели за споделяне, както и добри практики. В САЩ информатори се използват активно
и ефективно, както за борба с организираната престъпност, така и за придобиване на разузнавателна информация
и разкриване и пресичане на подготвяни терористични актове. Натрупаният опит е значителен и изучаването му би
имало изцяло положително значение за българските служби за сигурност и обществен ред.
Вниманието на този доклад е насочено към дела, касаещи оказване на подкрепа на терористични организации,
тъй като това е тежко престъпление, за противодействието на което правораздавателните органи на САЩ отделят
изключително много ресурси. Съгласно събраните данни за периода от м. януари 2015 до м. март 2020 г. в САЩ за
предоставяне на материална подкрепа или ресурси на чуждестранна терористична организация са водени 226 дела, по
които са повдигнати обвинения на извършителите. От тези дела за период от 5 години се установява, че средно в 43%
от случаите са използвани информатори и/или служители под прикритие. Разпределението по години обаче варира и
е видно, че използването на информатори е константно в над 30%, с изключение на 2018 г., когато използването им е
факт само в 15% от случаите, но е компенсирано с ръст на използването на служители под прикритие. Общият процент
на използване на информатори и служители под прикритие по делата бележи пик през 2016 г. и 2019 г., когато достига
61% и 58% съответно.
От събраните данни за водените дела може да се заключи, че е трайна практика на правоохранителните органи в
САЩ да използват информатори и служители под прикритие за разкриване и разследване на престъпления, свързани
с подкрепа на терористични организации. Установените пикове показват възможности за активиране и концентрирано
използване на информатори при необходимост, а съвместното включване на информатор и служител под прикритие
осигурява висока ефективност на разследването.
С оглед пълен и точен анализ на използваните тактики е извършен детайлен преглед на 75 дела, водени в САЩ за
периода от м. януари 2015 до март 2020 г., срещу лица обвинени, че са предоставили подкрепа или ресурси на чуждестранна терористична организация, при които за разкриване на извършителя и доказване на вината му са използвани
информатори и/или служители под прикритие. Целта на проучването е да представи някои аспекти от практиката по
използване на информатори, особеностите по съчетаването на това средство за противодействие на тероризма с
други сили и технически средства на правоохранителните органи.
Установени факти в хода на изследването на делата, свързани с пола
на извършителите и информаторите
Предвид спецификата на изследваните дела и престъпленията, по които са повдигнати обвинения на извършителите, не е изненада, че в 96% от случаите извършителят е от мъжки пол. Само в 4% от случаите става дума за
извършител жена. За конкретно проучваните дела и подготвяни или извършени престъпления, е характерна силна
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идейна посветеност на извършителя, но и нагласи за извършване на политически мотивирани насилствени действия.
Някои от извършителите подготвят терористични актове срещу религиозни храмове, взривяване на самоделни взривни
устройства или заминаване за територии, овладени от терористична организация, за да се бият срещу неверниците.
Това са актове на насилие, чието извършване е характерно за мъже, поради което участието на жени в планирането и
осъществяването на такива действия е ограничено.
Когато се касае за пола на използваните информатори, отново е налице силен превес на мъжете. Това е логично
и обусловено от преобладаващия мъжки пол на извършителите, но и от религиозните разбирания за положението на
жената в исляма. Проучването на пола на информаторите е възпрепятствано от факта, че по делата те се означават
с условни наименования (например: CHS 1, CHS 2 и т.н., където CHS е абревиатура на confidential human source с
поставен пореден номер на съответния информатор), а самият пол не е пряко посочен. Той се извежда косвено при
запознаване с материалите по делото и описанието на срещите, поведението на информатора, професия, хоби, предходно познанство с разработваните, локации, които е посещавал и други косвени признаци, характерни за мъжете.
Въз основна на тези данни се установява, че в 97% от случаите използваният информатор е мъж, а само в 3% е жена.
Установени факти в хода на изследването на делата,
свързани с възрастта на извършителите
Възрастовата характеристика на извършителите показва, че това са предимно млади хора: 62% попадат във възрастта от 21 до 35 години. Най-силно изявена е възрастовата група 21 – 25 г., в която попадат 33% от престъпните
дейци. Равен е процентът на възрастовите групи до 20 г. и от 45 до 55 години – по 14%, а най-малък е процентът на извършителите над 55 г. – 2%. От тези данни се прави извод, че насочването на информатори към групите извършители
следва да е съобразено с тяхната възрастова характеристика и най-правилният подход би бил да се търсят и използват
сътрудници в групата от 21 до 35 години.
Този извод не бива да се абсолютизира, тъй като са възможни хипотези на сътрудник с авторитет на възраст,
надхвърляща значително посочената.
Установени факти в хода на изследването на делата, свързани
с произхода на извършителите
От проучените дела е установено, че 85% от извършителите са американски граждани, т.е. познават в достатъчна
степен законите на страната, реда, конституционните си права и задължения, запознати са с порядките в американското общество и в някаква степен може да са очаква, че са ги припознали. Това, че са американски граждани е показателно, но важен е и друг показател – 53% от извършителите имат произход от САЩ, а останалите 47% са с произход
от друга държава. Този елемент ни навежда на извода, че разделението на извършители, израснали в САЩ и такива
израснали в друга държава, но споделящи терористични идеологии, е разделен почти на половина.
Когато анализираме разреза на произхода на извършителите по държави се установява, че онези 47%, които
обхващат неамериканския произход на извършителя, включват държави на дееца като: Пакистан (5%), Сомалия (5%),
Ирак (4%), Йордания (4%), Бангладеш (4%), Кения (4%), Йемен (4%), Узбекистан (3%). Фиксирането на отделни държави с преобладаващ произход на извършителите позволява те да бъдат посочени като оперативно интересни, т.е. лица
на определена възраст и с произход от тези държава, които са проявили признаци за съпричастност или подкрепа на
терористични идеи, може да бъдат профилирани от властите на САЩ и да се използват събраните данни за разузнавателен анализ.
Установени факти в хода на изследването на делата, свързани с терористичната
организация, на която са оказвали подкрепа извършителите
За извършване на престъплението по оказване на подкрепа на терористична организация е необходимо деецът
да е оказвал подкрепа или да предоставя материални ресурси на организация, която е призната като терористична
от САЩ. Съгласно проучените данни е установено, че в 84% от случаите терористичната организация е Ислямска
държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ). Видно е, че основната терористична групировка, разполагаща с финансови, организационни и вербовъчни възможности в САЩ е ИДИЛ, тя припознава САЩ и като основен противник и предприема
действия по идейно разпространение, мотивиране, организация и подпомагане на извършителите за извършването
на терористични актове или за извеждане от САЩ до територии, владени от ИДИЛ. Оказвана е подкрепа и на други
терористични организации като Ал Кайда (3%), талибаните в Афганистан (3%), Хамас, Хизбулла (1%), но процентът на
подкрепа е много по-малък, което не дава основание да се направят разлики в подходите при използване на информатори на база на терористичната организация, която е подкрепял извършителят.
Установени факти в хода на изследването на делата, свързани
с прякото използване на информатори
При проучени 75 дела в 61 от тях са използвани информатори, а само в 13 не са, но при тези 13 дела са използвани служители под прикритие с много опит в провеждане на разследвания. В процентно изражение случаите показват
използване на информатори при 81%, на служител под прикритие – при 17%, а в 2% от случаите не е било приложимо
използването на такива сили и средства.
Разпределението на информаторите по видове също има голямо значение за формиране на правилните изводи,
тъй като качествата на лицето и подходите към него по поставяне на задачи, обучение и проверка са различни според
категорията, в която попада. В 92% от случаите, когато е бил използван информатор, той е бил от тип вербуван конфиденциален източник. Останалите категории лица, оказващи съдействие на правоохранителните органи, имат много
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по-малко процентно проявление: 3% за самоинициативници (walk in), 3% за загрижени граждани (concerned citizen), 2
% за информатори в съдебната фаза.
Предвид горните данни и базирайки се на установеното по делата се налагат следните изводи:
а) Използването на информатори при разкриване на поддръжка на терористични организации е незаменимо средство, което е активно използвано от американските специални служби. Огромният процент на използвани информатори
доказва, че значимостта им не е спаднала и целенасочените вербовки и поддържането на апарат от сътрудници остава
приоритет за ФБР и другите агенции при противодействие на тероризма.
б) Не може да се разчита в сериозна степен, че от средите на извършителите ще се прояви самоинициативно
лице, което да се разкае и да сътрудничи на правоохранителните органи – само 3% са сътрудниците от този вид.
в) Налице е ниша за работа с граждани от типа concerned citizen, т.е. невербувано лице, което съобщава факти
от значение за ФБР или полицията. При 3% установени такива случаи, това говори за възможност да се насърчат,
образоват и насочват гражданите към бдителност за определени индикатори. В същото време липсата на участие
на гражданите насочва и към друг извод – потвърден от материалите по делата – висока степен на конспиративност
на извършителите, затвореност с оглед произход и религиозна принадлежност, което е бариера за използването на
сътрудници от типа „загрижен гражданин“.
г) Разчитането на данните за използване на информатори следва да става чрез припокриване с данните за произход от определени държави – Ирак, Пакистан, Йемен и др., изведени в 16% като свързани чрез произход с извършителите. Вербуването на информатори с оглед тяхната полезност трябва да бъде към общности от интерес (с произход
от определени държави, говорещи арабски език, споделящи общи религиозни обреди и културни възгледи, имащи
семейни връзки с държави, граничещи с територии, на които действат терористични организации). Само по този начин
може да се постигне ефективност на апарата от сътрудници. Не бива да се пропуска и възрастовата характеристика на
извършителя като насока за възрастова тенденция при вербуване на информатори – от 20 до 35 години.
Анализ на данните за използване на втори информатор по делата
Събраните данни сочат, че в 36% от делата е използван втори информатор, което е значителен процент от случаите и показва, че в САЩ по линия на противодействие на тероризма правоохранителните органи разполагат със
сътрудници, които може да се използват в различни случаи и вербовките са целенасочени и постоянни. Наличието на
повече от един информатор дублира възможностите им в разработката, без същевременно да води до препятстване на
работата на единия или другия. Много положителен елемент при използването на двама информатори е възможността
да се проверява работата на единия от другия и обратно, както и възможността да се въвежда вторият информатор без
разшифровка пред първия или с едностранна разшифровка.
Що се касае до вида на втория информатор, то при 93% от случаите това е вербуван и платен информатор, а само
в 4% от случаите става дума за сътрудничещ гражданин и за информатор в затвор (4%). Това показва, че използването
на втори информатор се подчинява на идеята за насоченост, професионална подготовка и почива на принципа за
провереност на информатора в предишни разработки.
В крайна сметка наличието на възможности да се използват по двама информатори говори за политика по широта
на вербовките и набиране на сътрудници като продължаващ, целенасочен процес в службите за сигурност на САЩ.
Използване на служител под прикритие по делата и съчетаване
на работата им с тази на информаторите
Много характерна особеност, проявена в хода на изследването, е активното използване, съвместно с информатори, на служители под прикритие – в 59% от делата.
Това от една страна не е изненадващо, тъй като служителите под прикритие са професионално подготвени кадрови агенти на службата за сигурност, притежаващи опит и знания при работата с разработваното лице, но от друга страна, показва наличие на способности във ФБР за целенасочено формиране на кадрови състав, който да работи именно
по линия на противодействие на тероризма. Оперативните служители на ФБР са обучавани да намират правилните поводи за контакт, да поддържат поведение, внушаващо доверие у разработваното лице и потвърждаващо легендата им.
Посочените факти показват трите елемента, без които не може да се стигне до ефективно използване на служител
под прикритие:
а) стратегическа насоченост в обучението на служителите;
б) наличие на информатори, които да го въведат, придавайки му авторитет в потвърждение на правдоподобно
разработената легенда;
в) наличие на финансов ресурс за подготовката им и обезпечаването на тяхната дейност.
Друга характерна особеност в оперативната работа по противодействие на финансирането и поддръжката на тероризма в САЩ, е използването на повече от едни служител под прикритие и съответно използването на т.нар. онлайн
служител под прикритие. Тъй като използването на двама или повече служители под прикритие изисква прилагането
на по-сложни оперативни комбинации, процентът на използването им е по-скромен – 24%. Все пак, това е почти една
четвърт от делата, при които работата по доказване на вината на извършителя и извършеното престъпно деяние се
обезпечава от повече от един служител под прикритие. Отново е налице проявление на принципа „подготовка-въвеждане-обезпечаване и финансиране“.
Сложните оперативни комбинации, при които се включват няколко служители на ФБР също се прилагат в САЩ,
но при тях има множество особености, касаещи продължителност, легендировка, многопластовост на отношенията и
прилагане на оперативни мероприятия на територията на няколко щата или извън САЩ.
Що се касае до онлайн служителите под прикритие (от англ. буквално on line undercover employee), това са кадрови
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служители на ФБР, чиято дейност е свързана с наблюдение и анализ на поведението на потребители в интернет и социалните мрежи, които в своите профили и публикувани материали проявяват признаци на радикализация и поддръжка на терористични организации. По-важното е, че тези служители под прикритие използват профили в социалните
мрежи под фиктивни имена и легенди, чрез които активно влизат в контакт с разработваното лице, наблюдават поведението му, задават въпроси, събират информация за контактите му, интересите, намеренията, идейните му възгледи,
възможностите му и др. Това активно наблюдение и контактът се извършва на база методика и индикатори, степенуващи активността и опасността на лицето да поддържа, подготви и/или извърши терористичен акт. В изследването се
установи, че онлайн служители под прикритие са били използвани в 20% от случаите.
Установени факти в хода на изследването на делата, свързани с въвеждането
в разработката от информатора на служител под прикритие
Това е подход, познат и в българската оперативна практика, но не толкова с въвеждане на служител под прикритие, а по-скоро с въвеждане на втори доброволен сътрудник при използване на тактика на едностранно разшифроване,
двустранно разшифроване или „на тъмно“ (Trifonov, T., V. Hristov, Teoria i tehnologia na kontrarazuznavaneto-lektsionen
kurs, 2010, p. 370). В 42.7% от случаите в проучените дела е използвано въвеждане на служител под прикритие от
информатор на ФБР. Това е много значителен процент, което осветява няколко ключови момента в оперативната
работа по делата:
а) налице е доверие в използвания информатор по линия на противодействие на тероризма, за да му се даде
възможност да въведе конкретен служител на федерална агенция;
б) разработена е достатъчно правдоподобна легенда за служителя на ФБР, позволяваща му да събере нужната
информация за намерения, цели, панирани действия, субективни възприятия, контакти и др., касаещи разработваното
лице;
в) явно е налице по-голям опит на служителя под прикритие, сравнено с информатора, и възможност да доведе
делото до успешна реализация;
г) наличието на служител под прикритие увеличава увереността в качеството на събраните доказателства;
д) позволява частично да се скрие дейността на информатора в последващата съдебна фаза, като на преден план
се извежда служителят на ФБР и установените от него факти;
е) позволява да се наблюдава поведението на информатора, неговата лоялност, наличие на признаци на двуличие, страх, увереност, което в крайна сметка е по същество проверка на работата на информатора в реална оперативна обстановка.
Анализ на данните за местата на провеждане на среща между информатора
и разработваното лице
Успешното прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) по време на среща на информатора с разработвания зависи в голяма степен от мястото на срещата. Когато анализираме мястото, можем да направим изводи за
сложността на прилагане на СРС и съответно повтаряемостта на местата от оперативен интерес, където може да има
събиране на лица, представляващи интерес за ФБР.
Местата на провеждане на личните срещи разкриват голямо разнообразие. Това е логично и очаквано от гледна
точка на особеностите на общуване, общи интереси, религия, градове където се намират лицата, но също така зависи
и от конспиративността на срещите.
Водещо и често повтарящо се място на среща е автомобил и паркинг (общо в 55% от случаите), което показва,
че изграждането на наблюдение на паркинги и проследяването на автомобили запазва своето значение за водене
на разследването и за събиране на информация. Оборудването на автомобили на разработваното лице с техника за
подслушване също може да се планира, отчитайки високия процент на срещи, провеждани в автомобили.
Ресторантите и заведенията са места, на които разработваното лице се е срещало с информатора в 36% от
случаите, което може да затрудни провеждането на наблюдение на срещата, а подслушването ѝ може да стане чрез
микрофон, носен от самия информатор.
Апартаментите (16%) и домовете (3%) са по-рядко предпочитано място на среща, предвид факта, че не винаги
може да се осигури конспиративност и усамотеност на лицата за свободен разговор, а в дома срещите с членове на
семейство на единия от участниците е неминуемо. Хотелите (13%) са място където може да се провеждат срещи и е
възможно оперативното им наблюдение, както и обезпечаването им с информатори, имащи спомагателни функции.
Срещите в джамии са се провеждали в 7% от случите, при което оперативно наблюдение на джамията е прилагано, но записващото устройство е носено от информатора. По делата няма данни дали срещата е проведена в
самия религиозен храм или отвън, което препятства представянето на обоснован извод или на данни за оперативното
обслужване на религиозни обекти от ФБР.
Местата от взаимен интерес също са предпочитани за срещи и обикновено това са стрелбища (4%) и магазини
(10%). Когато не е провеждана лична среща с разработваното лице, а с него е работено само онлайн, това е посочено
в делата и пряк физически контакт не е осъществен при 15% от казусите. При липсата на лична среща контактът е само
чрез чат и социална мрежа.
По-детайлното разглеждане на местата за провеждане на срещи има и друго значение. Те показват обектите, във
и около които може да се търсят сътрудници, изпълняващи задачи по наблюдение, проверка на информатори, съдействие при технически операции и др. Например, но само неизчерпателно и основавайки се на данни от делата, може
да посочим следните категории лица, които може да бъдат вербувани за оказване на помощ на ФБР, а именно: обслужващия персонал на стрелбища, магазини за определени стоки (химически вещества, оръжейни магазини, магазини за
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военна екипировка), персонал в хотели и заведения, персонал от търговски обекти около религиозни храмове и др.
Анализ на продължителността на работата с информаторите по делата
Използването на един или няколко информатори за работа по конкретно дело зависи от множество фактори – от
обвинението, от степента на готовност да се извърши терористичен акт, от конспиративността на извършителите,
доверието, което имат към информатора, от нуждата да получат подкрепа от трети лица (финансова, ресурсна, идеологическа) и др. Това означава, че няма и не може да има общ (типичен) срок, в който информаторът да осъществи
контакт, да спечели доверието на разработваните, да събере нужните доказателства за престъпното деяние и вината
на извършителя, и да се пристъпи към реализация (задържане на извършителя). Сравнително кратка е работата на
информатора по разгледаните дела – в 60% от случаите, информаторът работи активно по лицата в срок от 1 до 9 месеца. Определено е рядкост информатор да успее да спомогне за доказване на извършено престъпление за по-кратко
от 1 месец, а работа над 12 месеца е прилагана само в 15% от случаите. Изводът е, че информаторите може да работят продължително само при подкрепа от страна на ФБР и когато това е наложително с оглед преодоляване на силна
резервираност към него от страна на разработваните лица и невъзможност за пряк достъп до престъпните намерения
и плановете на извършителите.
Използването на информатори за дълъг период от време е характерно и при друга хипотеза – когато се използват
с чисто разузнавателна цел за събиране на данни за връзките на разработваните лица с членове на чуждестранната
терористична организация зад граница. В този случаи работата е продължителна и не се бърза с повдигане на обвинения.
Изводи
Извършеното проучване на делата ни позволява освен горните изводи да направим и други, които имат съществено значение за воденето на разследвания за подкрепа на терористични организации – както тактически, така и по
оперативни индикатори.
Правилното използване на повече от един информатор с каскадно предаване и въвеждане на втори информатор
или служител на служба за сигурност е ефективен подход за пълно документиране на престъпната дейност на разработваните лице.
Въвеждането на служители под прикритие, които да се легендират като „членове“ на терористични организации,
„роднини“, „доверени познати“ на вече използвани информатори, е начин да се обезпечи разработката с професионално подготвен служител, с което да се отклони последващото внимание от информатора.
Използването на подстави на информатори, т.е. култивиране на такъв профил на информатора, че да се прояви
като желан обект за контакт от радикализирани религиозни елементи или вербовчици на терористични организации,
може да осигури бързо въвеждане на информатор в средата на извършителите.
Прилагането на подходи с използване на информатори и паралелно експлоатиране на СРС за всички провеждани
срещи, наблюдение на обекти, подслушване на телефони, проследяване и др., в сериозна степен усилва ефективността както на използваните СРС и увеличава доверието в информатора.
Наблюдение на профили в социални мрежи, за проследяване на публикации и пропаганда на радикални или
терористични възгледи и призиви, разпространяване на снимки и активна поддръжка за терористични организации, е
незаменим способ, позволяващ ранно откриване на оперативно интересни лица и тяхното проследяване.
Проактивното вербуване на информатори от средите на таксиметрови шофьори, обслужващ персонал по хотели,
ресторанти, лидери на религиозни общности, имами, продавачи около джамии, пласьори на наркотици, работници в
стрелбища, продавачи в магазини за селскостопански торове, продавачи в магазини за оръжие, на лица, свързани с
фалшифициране на документи, мигранти от арабски общности и др., би позволило наблюдение на обстановката и
ранно установяване на признаци за радикализация.
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използвани от терористичните групировки. Обърнато е особено внимание на противодействието на хибридната
заплаха, като са изброени набор от необходими мерки, нужни за ефективно противопоставяне.
Ключови думи: хибридна война, хибридна заплаха, тероризъм, диверсия, противодействие
Tsvetomira Koycheva. GENERATING THREATS FOR NATIONAL SECURITY IN THE SHADOW OF
THE HYBRID WARFARE
Rakovski National Defence College, c.koycheva@abv.bg
Abstract: This report reviews the nature of hybrid warfare, its elements and tools. The emphasis is on the hybrid nature
of terrorism and the basis of tactics used by terrorist groups. Particular attention has been paid to countering the hybrid threat
as a set of necessary measures, who need to be diverse and equally dynamic for effective opposition.
Key words: hybrid warfare, hybrid threat, terrorism, sabotage, counteraction

Х

ибридна война (на англ.: hybrid warfare) е термин, който се появява в края на XX век в САЩ за означаване на
нестандартна военна стратегия, включваща в себе си бойни действия, диверсия и кибервойна. Традиционно хибридната война се свежда до информационна война, но не само. Хибридните заплахи включват киберзаплахи, сценарии
на асиметрични конфликти с ниска интензивност, глобален тероризъм, пиратство, незаконна миграция (Европейска
мигрантска криза), корупция, етнически и религиозни конфликти, демографски предизвикателства, транснационална
организирана престъпност, проблеми на глобализацията и разпространение на оръжия за масово унищожаване. [1]
Хибридната война се смята за форма на война, която включва конвенционални и неконвенционални действия, извършвани от редовни, нетрадиционни въоръжени сили и цивилни чрез скрити или явни действия, провеждани в целия
спектър от елементи на силата (дипломатически, политически, информационни, икономически, финансови, военни, правни и др.) за да се създаде неопределеност, насочена към уязвимостта на държавата, която е обект на агресия. Хибридната война е преди всичко агресия срещу суверенитета и независимостта на една държава. [2]
Хибридната война цели създаване на усещане за несигурност и неопределеност у противника. Държавата мишена
не е на ясно с бъдещите последици и са налице „сиви“ зони между мира и пълномащабната война. [2]
Основната мишена на хибридната война не е физическата среда или превземането на територии, а населението,
живеещо на тези територии (пределите на държавата, обект на атаката). Ето защо в основата на концепцията за
хибридна война е подривната дейност, насочена срещу обществото на противника, като този процес преминава през
няколко етапа. Първо, деморализация на целевото общество. Второ, дестабилизация на целевото общество. Трето,
провокиране на криза в целевото общество. Четвърто, завладяване на контрола над целевото общество от вътрешни
сили, действащи съгласувано с нападателя. [2]
Днес светът се сблъсква тъкмо с такъв тип агресия на международната терористична мрежа срещу Европа, Запада и Русия, т.е. срещу цивилизацията като цяло. Именно тероризмът със своите партизански действия и своята
психологическа война имат ключова роля в така наречената „хибридна война“.
Като цяло трябва да се отбележи, че хибридната война все още не е идентична с понятието „асиметрична война“
и има по-сложен характер. В опит да разкрие сложния характер на хибридната война Натан Фриер, научен сътрудник в
Центъра за стратегически и международни изследвания (САЩ), го определя като „конфронтация, в която поне едната
страна използва две от четирите съществуващи метода на война – традиционна война, нередовна война, тероризъм,
разрушителни технологии.
Най-новите форми на тероризма се базират на това, че не разглеждат асиметрията като временно състояние, а
като своеобразен ключ към успеха. [3]
Хибридните заплахи със своите особености
Една от характерните тенденции, породени от глобализацията и информационно-комуникационната революция,
е увеличаването на невоенния спектър от предизвикателства и заплахи за международната, регионалната и националната сигурност, някои от които имат коренно ново качество и са обединени от общата концепция за „хибридни
заплахи“. [4]
В същото време разнообразието от аналитични оценки в контекста на недостатъчна обединяваща международна
политическа програма все още не дава възможност за разработване на консолидирана гледна точка по този въпрос,
което е абсолютно важно за осигуряване на международната и национална сигурност, както и за определяне на начини
за съвместна конфронтация в един хаотичен и бурен свят. Не е разработена и правната рамка за съвместни действия
на международната общност.
Субективните (създадени от човека) фактори, които се формират в резултат на човешката дейност, включват политически, военнополитически, социалноикономически и цивилизационни аспекти и тенденции като промяна в баланса
на силите и появата, заедно със САЩ, на нови глобални сили – центрове на сила (Китай, Русия, Индия), които декларират правото си на участие в разработването на глобалния дневен ред в международните отношения, отслабвайки
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влиянието на международните организации за сигурност, което води до все по-честата употреба на сила и непринудителни (хибридни) методи за влияние от противоположната страна, разпространение на оръжия за масово унищожение,
засилване на ислямския фундаментализъм и тероризма. Дългосрочните заплахи произтичат от съществуването на
групи държави със ограничени сили и високи нива на бедност, които допринасят за хаос, конфликти, масова миграция
и непредвидимо развитие на процесите.
Практиката на някои съвременни конфликти (например, нестихващият конфликт между Израел и Хизбулла – противник, умело съчетаващ използването на партизански и редовни войски, тоест на военни елементи и милиция) показва, че вместо противници, използващи коренно различни подходи за провеждане на военни действия, трябва да се
очакват онези, които ще използват, като правило едновременно, всички форми на война. Комбинираната употреба на
разнородни хибридни средства се използва за постигане на асиметрично превъзходство.
За прилагането на целия комплекс от хибридни заплахи е необходим вид интегратор на военни и невоенни форми,
средства, методи и технологии, използвани в съвременните многоизмерни конфликти за действия в период, който не
може да бъде приписан в чист вид нито на войната, нито на мира. В същото време хибридните заплахи са инструмент
на хибридната война, която размива разликата между чисто конвенционална и типично нередовна война, създава се от
човека и е насочена срещу тесните места и уязвимостите на държавата, обект на хибридна агресия.
Хибриден характер на тероризма
Тероризмът е на път да се превърне в най-голямата заплаха за глобалната сигурност. Той не само застрашава
Америка и Запада, а представлява екзистенциален риск за исляма.
Именно дейността на водещите терористични групировки е може би най-добрият пример за водене на хибридна
война. Те използват няколко успешни тактически подхода, за да успеят да реализират и поддържат подобни териториални завоевания за сметка на редовни армии. Техните военачалници поставят акцент върху офанзивата, бързината,
изненадата, невероятно силната първа атака, сплашването и др. [5]
Основни тактически похвати, използвани от терористичните групировки:
– Използване на елемента „изненада“ при подбор на целите за нападение.
Идеята е да се накара противникът да подцени военните способности на нападателя, за да му бъде нанесен
неочакван удар. Често се подбират две значими цели, например големи градове или особено значими стратегически
обекти, за които се смята, че не е възможно едновременно да бъдат превзети. Подобен случай е атаката срещу втория
по големина град в Ирак, Мосул и паралелната атака срещу град Ракка през 2014 г. Никой от правителствените сили
не е бил подготвен за толкова дръзка и едновременна атака от страна на ИДИЛ. Точно това се оказва ключов фактор
за превземането им от джихадистите.
– Изключителна бързина при придвижването към набелязаните цели.
Обикновено терористите предпочитат да избягват сражения в трудно достъпни местности. За да реализират успешно бързо нападение, предпочитат предимно равнинни и лесно достъпни терени.
– Използване на елемента „превъзходство в числения състав“ срещу обекта на офанзивата.
С този тактически похват можем да си обясним защо ИДИЛ и други джихадистки организации предпочитат да
превземат слабо населени градове и малки села, а по-големите градове остават извън тяхното полезрение.
– Използване на коли/камиони-бомби.
Голяма част от присвоените при битка бронирани коли се преобразуват в подвижни бомби. Колите-бомби са предпочитан метод от терористите за разбиване на входна врата или ограда, за да „прочистят“ пътя на пехотата. Транспортирането
на взривни устройства в бронирани машини има своите предимства: експлозивите са защитени, водачът на автомобила е
предпазен от директен огън, използваното превозно средство има капацитет да носи голямо количество експлозиви. Що се
отнася до цивилните коли-бомби, те също имат свои предимства – не будят подозрение у противника, лесно минават през
контролно-пропускателните пунктове, бързи, маневрени и достигат места, които тежките машини не могат.
– Използване на спящи клетки в по-големите селища.
Такива могат да бъдат използвани по всяко време за нуждите на организацията. Отличната им комуникация може
да доведе до редица саботажи, отвличане на вниманието на властите и структурите за сигурност от реалната цел на
групировката, даване на навременна информация и куп други преимущества.
– Всяване на страх, чрез извършване на изключителни зверства като обезглавяване и масови екзекуции чрез
разстрел, които прилежно се заснимат, излъчват и разпространяват в интернет мрежата.
Това е силен психологически инструмент, използван от терористите. Той цели да внуши страх и ужас в една част
от аудиторията и да призове към хиджра (имиграция) друга част, като внуши дълг за присъединяване към тях.
– Прецизност при изграждането на отделните компоненти при засада.
Терористичните клетки имат качествено разузнаване, което разполага с достоверна и точна информация. Наблюдава се сходство при поставянето на засада от терористите. Изграден е модел, при който предварително се минира
пътят, по който се очаква да премине конвой на противника. Следващата стъпка е изпращане на кола-бомба с атентатор самоубиец право в конвоя. Следва огън по конвоя с тежка артилерия от прикритието.
– Изграждане на изключително мобилни оперативни щабове, в които водещ елемент е безупречната комуникационна система между полево командване и отделните части.
Това позволява координирането на сражение на няколко позиции едновременно.
– Използване на подходящи метеорологични условия.
Повечето терористични групировки успешно използват релефа и климата и ги обръщат в собствена полза. Атаката
по време на пясъчна буря е много често срещано явление. Тя затруднява максимално дейността на военно-въздушните сили на противника и ги прави далеч по-уязвими.

Фиг. 1. Елементи на хибридната война.

104
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

105

– Нощни атаки.
Вече стана на въпрос, че добре организираните спящи клетки боравят с достоверна информация от първо лице.
Благодарение на тях терористичните групировки познават отлично обстановката, разположението и всичко останало,
нужно за добре организирана атака през нощта, когато противникът е най-уязвим и неподготвен.
– Използване на камуфлажни дрехи, декори и добре скрити убежища.
Членовете на терористичните групировки нямат строго определена униформа по време на битка, която може да
покаже принадлежност към нея. Често те носят цивилни дрехи и по нищо не се различават от мирните граждани, за разлика от редовната армия, която няма как да се обърка. Бойците им не използват скъпоструващо оборудване, униформи
и оръжия, а по най-примитивен начин, с минимални средства нанасят максимална щета. Те се сливат с цивилното
население, влизат в техните домове, водят асиметрична битка в градски условия, ръководят се от собствен морал и не
се интересуват от човешките жертви. По този начин затрудняват максимално легитимните армии на противника, които
се стремят да намалят до минимум косвените жертви и играят „по правилата“.
– Използване на многоезичие при правенето на оперативните планове и издаването на полевите заповеди.
Тъй като се формират отделни оперативни единици по национален признак, често водените операции се координират на различни езици, според националността на съответната група.
– Използване на химически оръжия срещу противника.
Някой терористични организации имат възможност да произвеждат химическо оръжие и да го използват в битка.
Доказани са случаи, в които членове на ИДИЛ са използвали хлор и иприт на бойното поле.
Както вече стана ясно хибридната война е комбинация от политически, конвенционални, неконвенционални, икономически, психологически, информационни и други методи за водене на конфликт. От фигурата виждаме някои елементи на хибридната война, които са присъщи на терористичните групировки. Това са само част от примерите, които
могат да се посочат.
Кибер война:
– Физическо разрушаване на реалната комуникационна и информационна инфраструктура. Поразяване на критичната инфраструктура чрез кибератаки. Пробив в системите за мониторинг и контрол на националните граници,
контролно-пропускателните пунктове, пристанища, летища и други значими обекти.
– Нарушаване на целостта и коректността на данните – зловредна модификация на данните, тяхната кражба или
замяна с цел дезинформация.
– Повреждане или пълно унищожение на данните чрез злонамерен софтуер и нарушаване на логиката на функциониране на системите.
Конвенционални военни действия:
– Дейност на терористичните организации, насочена срещу конвенционалните военни действия на демократичната общност. Водене на въоръжен конфликт от терористични организации и паравоенни формации срещу легитимната
армия на съответната държава.
– Дейност по обезопасяване на населението, критичната инфраструктура и чувствителните обекти.
– Операции по поддържане и възстановяване на международния мир и сигурност. Тяхната основна цел е дългосрочното предотвратяване на конфликти и изграждане на трайни основи на мира. Често тези сили стават обект на
атака от страна на терористичните организации.
Икономически атаки:
– Валутна манипулация, насочена за финансиране на тероризма – пране на пари и други незаконни методи за
отклоняване и предоставяне на финансови средства.
– Стимулиране развитието на неефективни вражески икономически дейности. Това са всички дейности и провокации на терористичните организации към държавите, целящи впускането им в безсмислени и ненужни, но скъпоструващи операции. Отделянето на значително повече финанси и ресурси, които се отразяват негативно на икономиката
на страната.
Неконвенционална война:
– Липса на ясно очертана фронтова линия. Водят се асиметрични битки в населени места. Цивилното население
се използва за камуфлаж и щит.
– Диверсия и вредителство. Терористичните организации унищожават или нанасят тежка повреда на обществени
сгради, инсталации, съоръжения, транспортни и съобщителни средства с цел значително увреждане на икономиката и
разклащане на устоите на държавата. Извършваното вредителство цели да засегне нормалната стопанска дейност и
правилното функциониране на икономиката на страната.
Информационна война:
– Използване на социалните медии и мрежи за публична дезинформация на обществото с цел въздействие върху
цивилното население. Под формата на пропаганда се представя информация, която цели да деморализира противника в лицето на умереното западно общество.
С нарастващата глобализация тероризмъта еволюира до степен, в която се превръща в основна заплаха за националната сигурност както на Европа, така и на Русия и САЩ. Новите форми на тероризъм не се изразяват само
с физически атаки. Те целят манипулация на общественото мнение и оказват сериозен политически натиск върху
демократичното управление. Използването на косвени асиметрични действия и методи на водене на война позволява
да се лиши противоположната страна от действителния ѝ суверенитет, без да се завзема територия на държавата с
военна сила. [6]
Изключително умело използват незабележимата си тактика за въвличане на САЩ в преки военни действия. С това
целят да доведат САЩ до икономически колапс и преминаването и към изолационализъм. Факт е, че Америка дава повече

Фиг. 2. Хоризонтална и вертикална ескалация на силовото въздействие за постигане на стратегически ефект
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жертви в сражения на територията на Близкия Изток отколкото в най-мащабния терористичен акт в сърцето на САЩ на
11.09.2001 г., а ресурсите изразходвани за осигуряване на борбата срещу тероризма надскачат разумните граници.
Известният военен теоретик и началник на Генералния щаб на Германия Хелмут фон Молтке отбелязва „Стратегията е повече от наука; това е пренасянето на знания в практическия живот, по-нататъшното развитие на първоначалната ръководна мисъл в съответствие с постоянно променящите се обстоятелства; стратегията е изкуството на
действието под игото на най-трудните условия“. [5] Многоизмерността на хибридните заплахи налагат изработването
на стратегии за ефективна борба с тях. Тук срещаме трудност, тъй като съществуващите в момента модели на операции и бойни действия не позволяват разрешаване на тези проблеми. Необходимо е създаването на нови модели,
тъй като липсва коректна научна методика за установяване на бойните потенциали и определяне на способностите на
противник, прилагащ хибридна заплаха. [7]
Противодействие на хибридни заплахи
Основните стълбове за възпиране на хибридните заплахи са стабилно и адекватно държавно управление, извършване на предварително планиране, провеждане на различни учения с насоченост към справяне с този тип заплахи, укрепване и изграждане на нови отбранителни способности, защита на критичната инфраструктура, засилване на
граничния контрол, поддържане на киберсигурност. [8]
Хибридната война не се води открито. Тя не включва само използване на въоръжени сили. Насочена е основно
срещу икономиката, политическата система, информационните ресурси и кибер пространството. Налагането на ембарго, въвеждането на агенти за влияние във властовите структури, радикалното противопоставяне на политическия
режим на противника, създаване на безредици и провокиране на граждански вълнения и протестни акции са само част
от методите, с които работи хибридната война. За адекватното ѝ противодействие са нужни набор от мерки, които трябва постоянно да бъдат актуализирани и нагаждани според самата заплаха. В традиционната военна област те могат
да бъдат очертани по следния начин:
– балансирано развитие на всички видове въоръжени сили и родове войски;
– овладяване на високоточни оръжия и съвременни средства за комуникация, разузнаване и електронна война;
– увеличаване на мобилността за бързо прегрупиране на войските в отдалечени театри на операциите;
– бърза (нелинейна) реакция на локални конфликти [9].
В „невоенната“ област е нужно по-сериозно съсредоточаване и концентрация на усилия и ресурси върху критичните области, отнасящи се до информационната и икономическата сигурност на страната. Необходима е работеща
стратегия за борба със заплахите в киберпространството. От изключително значение са качественото обучение на
персонала и модернизиране на техниката за формиране и поддържане на специални сили за провеждане на информационни и психологически операции, насочени към противодействие на хибридните военни технологии, както и за
прогнозиране и планиране на хибридните войни за в бъдеще. Също така се препоръчва подобряване на правната
рамка, която да осигури идентифициране и блокиране на дейностите на негативните потребители, които имат за цел
да осъществят подривна дейност и да уронват информационния ни суверенитет. Важна мярка за гарантиране на националната сигурност на страната е осъществяването на постоянен мониторинг в социалните мрежи с цел блокиране
на информация, насочена към насърчаване на екстремизма и тероризма, междуетническите и религиозни конфликти.
В „Ръководство за противодействие на хибридната война“ [10] се отбелязва, че „хибридна война, водена от държавни или недържавни участници, обикновено е разчетена така, че да остане под очевидните прагове на разкритие и
реакция“. В нея синхронизирано се използват пет основни компонента по синхронизиран начин, които далеч надхвърлят рамките на военната сфера (фиг. 2).
Фигурата показва как хибридният участник може да синхронизира своите инструменти за власт по вертикала и
хоризонтала. Той може да ескалира или вертикално – чрез увеличаване на интензивността на един или много от силовите инструменти, или хоризонтално – чрез създаване на ефекти далеч по-големи отколкото само чрез вертикалната
ескалация.
Заключение
Хибридните заплахи са едни от най-опасните съвременни предизвикателства пред националната и международната сигурност. Във всички войни до този момент се е смятало, че ще победи този, който разполага с най-много оръжия.
Днес и в бъдещите войни ще победи този, който разполага с най-прецизна и точна информация. Това, което наблюдаваме днес в един глобален свят, е че масово се увеличават военните бюджет, а се редуцират военнопромишлените
комплекси. Паралелно с това обаче изключително бързо се разширява събирането на лични данни в глобален мащаб.
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Резюме: В настоящето изследване се разглеждат въпросите за междуетническите и междурелигиозните
конфликти. Под формата на анкетно проучване са засегнати въпроси за заплахата от радикализация на част
от обществото, както и до колко обстановката в Близкия изток влияе на страната ни. Анкетата засяга важни
въпроси, касаещи националната ни сигурност. Нейният анализ дава представа за настройката на една част от
обществото по проблемите, свързани с ислямската радикализацията и тероризма.
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Abstract: This study addresses the issues of inter-ethnic and interreligious conflicts. Questions about the threat of
radicalization of a part of society are affected in the form of an interview as well as how /in which way/ the situation in the Middle
East has affected our country. The poll concerns important issues about our national security. Its analysis gives an insight into
the setting up of one part of society on issues related to Islamic radicalization and terrorism.
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адикализацията е процес, при който хората са склонни да възприемат крайни убеждения, включително готовност
да използват, насърчават или улесняват насилието, за да популяризират идеология, политически проект или кауза
като средство за социална трансформация. [1]
Този процес на радикализация е комплексен, динамичен и сложен и поражда заплахи за националната сигурност.
Свързан е с поляризация и нарушаване на социалното единство в обществото и следва да му се противодейства на
ранен етап чрез прилагане на мултидисциплинарен подход. В по-ранните етапи радикализацията е обратима и предотвратима. Това създава възможност за прилагане на широка гама от мерки по превенция, основана на идеологически
и религиозни вярвания, осуетяване привличането на радикализирани лица към терористичните структури, както и за
дерадикализация и социална реинтеграция на бивши привърженици на антидемократични доктрини, използващи насилието като метод и/или участници в терористична дейност. [2]
От теоретична гледна точка могат да бъдат обобщени четири основни форми на радикализация: религиозно мотивирана; крайно лява; крайно дясна; други каузи – (спорт – най-често футболно хулиганство, екология, защита на
животни и др.)
Ислямът като религия, намираща се в апогея на развитието си и заявяваща се като вяра на справедливостта е
изключително подходящ аргумент. Поради тази причина обект на изследването е именно ислямската радикализация.
Настоящият доклад ще даде представа за настроението на една извадка от българското общество – респондентите
участвали в анкетното проучване – относно проблемите, свързани с ислямската радикализация на територията на
Република България.
Цел, обект, предмет и методология на изследването
Основната цел на изследването е да проследи до каква степен има конфликт между различните религии и етноси
в страната ни и в какво се изразява тя. Също така дали хората се чувстват застрашени от конфликтите в Близкия изток,
миграцията и тихата радикализация на една част от българското общество и най-вече дали и дколко тези проблеми се
отразяват пряко на националната ни сигурност.
Обект на изследването са хора от различни възрасти, местоживеене, степен на образование и религия. Преобладаващата част от изследваната аудитория принадлежат към системата за сигурност и отбрана на страната. Голям
дял от анкетираните се занимават с наука. Преобладаващият брой респонденти са с образователна степен магистър
и изповядват християнство.
Предмет на изследването са отношенията между религиите, настройката на обществото спрямо мюсюлманите и
религиозното обучение в България. Също така до каква степен е информирано обществото по въпроса за радикализацията и доколко се чувства подготвено за адекватна реакция.
Методология на изследването: Изследването е извършено чрез онлайн анкетно проучване на български език. Проучването е осъществено през периода 26.05.2020 – 21.08.2020 г. Обемът на попълванията е 268 души, като анкетата е
изцяло анонимна. Участниците в анкетата са на възраст от 14 до 60 години. Никой от въпросите не е със задължителен
характер, от което следва, че не всички въпроси са получили максималните 268 отговора. Има въпроси с ограничен брой
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отговори, има такива с опция „друго“, за да бъде осигурена достатъчно свобода на изразяване. Също така има и въпроси
със свободен отговор, на които може да се отговори със свободен текст. При анализа на резултатите са използвани както
свободен текст, така и диаграми и таблици.
Демографски профил на респондентите
Пол: На този въпрос са отговорили 159 мъже и 106 жени или 265 от общо 268. Изразено в проценти това са 60%
мъже и 40% жени.
Възраст: На този въпрос са отговорили 265 души от общо 268. Най-голям процент заемат хората на възраст от 25
до 35 години – 86 или 32.6%. Следват анкетираните на възраст между 18 и 25 години – 60, което е 22,7%. След тях са
тези на възраст от 35 до 45 г. – 55 (20,8%). Над 60 години са 14 души (5,3%) и последната възрастова група с най-малко
представители е тази между 14 и 18 години, представена от 7 души (2,7%). Умишлено има възрастова група под 18
години, тъй като част от въпросите засягат задължителното изучаване на религия в средните училища. Също така се
забелязва, че напоследък основен обект на радикализация са именно ученици и деца, които все още нямат навършено
пълнолетие. Това се дължи на по-лесното им манипулиране и възползване от факта, че все още нямат силно изразени
личностни характеристики и са подвластни на емоциите.
Местоживеене: На този въпрос са отговорили 264 от общо 268 респонденти. Най-голям брой попълвания има от
столицата – 115 (43,6%). На второ място са хора от областните градове – 75 (28,4%). Следват тези от малки градове
– 64 (24,2%) и на последното място са хора от селата – 10 души, представляващи 3,8% от анкетираните. При анализа
на резултатите се наблюдава, че най-голямата част от мюсюлманските респонденти живеят основно в села и други
слабо населени места.
Религия: На този въпрос са отговорили 264 души от общо 268. Зададените възможни отговори са само най-широкоразпространените религии. Въпреки това в анкетата е заложена опция за допълнителен отговор, за да даде възможност на всеки да отрази собствената си религия или възгледи за нея.
Преобладаващият брой респонденти (201) изповядват християнство, което е основна религия в Република България. На второ място са атеистите (32). На трето са изповядващите ислям (13). Шест респонденти са се определили като
агностик, трима – като будисти и по един респондент са се определили като принадлежни към: юдаизъм, Християнски
произход, по-скоро агностицизъм, антитеизъм, умерен атеизъм, пастафарианство, тангризъм, исихазъм и юдеохристиянство.
Образование: На този въпрос са отговорили 265 души. Най-голямата част от респондентите са с образователна
степен магистър. Те заемат 37,7% и като брой са 100 души. Със степен бакалавър са 30,2% от анкетираните или 80
души. На трето място са респондентите със средно образование – 24,2% (64). Значителна част от анкетата е попълнена от хора с научна степен доктор. Те съставляват 6,4% от цялостното изследване и са 17 на брой. Има двама, които
са със завършено средно образование, но следват бакалавър, (0,8%). В проучването са участвали един доцент и един
респондент със средно спец)иално образование ( по 0,4%).
Резултати от въпроси със затворен отговор
Въпрос 1. Чувствате ли се застрашени от конфликтите в Близкия изток?
На този въпрос отговори са дали 265 от общо 268 души.

От отговорилите най-малък е процент на далите категорично положителен отговор, а най-голямата група е на тези,
които все пак виждат някаква заплаха. От резултатите може да се направи изводът, че над 60% от анкетираните виждат
до известна степен заплаха в развиващите се конфликти в региона на Близкия изток.
Въпрос 2. Според Вас има ли конфликт между български турци и българи?
На този въпрос отговор са дали 265 души от общо 268. С „Не“ са отговорили малко над половината респонденти
(51,7%). Тези, които смятат, че „До известна степен“ има конфликт между българските турци и българите са 34,7%, а
тези, които са твърдо убедени, че такъв конфликт категорично съществува са 13,6%. Може да се обобщи, че не малък
процент – почти 50% от анкетираните – са на мнение, че има някакви признаци на конфликт.
Въпрос 3. Според Вас има ли конфликт между българи и роми?
Тук отговорите са доста по-крайни. За разлика от предходния на този въпрос на първо място и то със значителна
разлика, са отговорилите с категорично „Да“. Хората, които смятат, че определено има сериозен конфликт между
българи и роми са 67% или цели 177 души. Тези, които смятат, че конфликт има, но „До известна степен“, са 25,8%
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(68 респонденти). Интересното е, че минимален брой са тези, които не виждат конфликт в тези отношения. Те са едва
7,2%, което означава 19 души.
Въпрос 4. Според Вас има ли дискриминация на ромите в България?
Отговорили са 265 от общо 268 души. Като процентно представени изглеждат така: Не – 48,3% (128); До известна
степен – 26,4% (70); Да – 25,3% (67).
Въпрос 5. Според Вас има ли религиозен сблъсък между християни и мюсюлмани?
На този въпрос голяма част от респондентите са дали свободен отговор, като са изразили персонално своето
мнение. Отново се наблюдава поляризация в категоричността и посоката на отговора. С категорично „Не“ са отговорили 40,8%. С отговор „До известна степен“ – 33,6% и категорично „Да“ – 21,5%, като общият им процент е над 50%. В
отворените отговори има и мнения като:
Има неразбиране, не сблъсък.
Между светските такива от двете страни няма. Не така обаче стоят нещата с по-консервативните от
двете страни.
Където има политика има и сблъсък.
Зависи на какво ниво. Според някои има, защото изпиват омраза към хора, изповядващи исляма, но като цяло
не бих казал, че има поне на територията на България.
В определени райони.
Има отделни случаи.
Да, но той е главно на ниво ценности и култура.
Според зависи местоположението и интелекта (образованието). На места има конфликти (по-често бедни
или радикализирани региони) на други се живее в хармония.
Религиозният сблъсък винаги е бил на материална основа, а религията е инструмент за въвличане на обикновените хора в него.
В България не, в света да.
Зависи от района, в който се намират представителите на съответните религии. Ако са в район със смесено
население от дълго време, то такъв сблъсък няма.
Изброените отговори тук и по-надолу заемат по 0,4%, тъй като, съвсем нормално, са по един човек.
Въпрос 6. До колко Вие познавате ислямската религия?
Най-голям процент (62,7%) заемат респондентите, които знаят само най-основните неща за тази религия. На второ
място са тези, които я познават добре, въпреки че не я изповядват – 27,8%. На трето място са две групи по 3,8%. В
първата са тези, които не знаят нищо за ислямската религия, а в другата – тези, които я познават добре, защото я
изповядват. Има и други, които са дали свободен отговор като:
Познавам бегло суфизма.
Не мисля, че дори мюсюлманите я познават добре. Знам доста добре традициите и особеностите на различните
мюсюлмански течения.
Малко повече от основни.
Много малко.
Ислямът не е религия, това е радикално тълкуване на мюсюлманската телигия.
Въпрос 7. Според Вас до каква степен влияе обстановката в Близкия изток на Република България?
Както се вижда, този въпрос играе по скоро контролна роля и в основната си част резултатите потвърждават
тези на Въпрос 1. Тук интересно е съдържанието на отделните отговори. Отговорили са 263 души от общо 268. Освен
първите четири възможни варианта има и опция за свободен отговор. По-надолу са изброени всички дадени отговори,
по-интересни от които са:
Има скрито влияние, чиито мащаби е трудно да се определят. Страната се използва за пране на пари, изготвяне на фалшиви документи, планиране на операции и др. от ислямски радикали.
Има отделни индивиди, които лесно се подвеждат и радикализират.
На територията на Република България се изповядва предимно Сунитски Ислям (какъвто е в Турция и Саудитска
Арабия). Нивото на репресия върху сунитите е изключително ниско защото това е доминиращата фракция в исляма. В
случай, че шиитския ислям вземе превес, което е малко вероятно тогава може да се наблюдава увеличаване на религиозната идентификация на територията на балканския полуостров поради теоретичните евентуални репресии върху
Сунити на Изток. Влияние върху социалната структура особено в селските райони в България и други повлияни от
исляма европейски общества ще се наблюдава при конфликт в Близкия изток.
Като държава, която се намира на границата между християнския и мюсюлманския свят влиянието е огромно,
макар и невидимо.
Въпрос 8. Има ли равенство между християни и мюсюлмани в България?
Тук отговорите са много противоречиви. Отново има опция „друго“, за да не бъдат ограничавани възможните отговори. Болшинството (69,8%) са отговорили с категорично „Да“. Значително по-малка част 23,8% смятат, че равенство
няма. Останалата част от респондентите са дали друг отговор като:
До известна степен;
Условно;
Не е нужно да има;
Само по закон;
Забелязва се в отделните области на страната, че едните имат предимство над другите. На някои места християните сме по-привилегировани, а на други мюсюлманите. Според мен, това е нещо, което трябва да се изчисти;
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И тук като навсякъде за по-образованите има, за по не интегрираните няма;
За момента има равенство, но при ескалация на конфликт в държавите от Изтока, дори в Турция везните
могат да бъдат наклонени;
Според конституцията да, но ако се вникне в лостовете за управление последните години ще изпъкне един
скрит начин на управление. В последните години точно от мюсюлманската партия;
Мисля, че мюсюлманите в България, особено в малките градове и села, се самодистанцират и това създава
известен дискомфорт, но не и напрежение.
Въпрос 9. Срещали ли сте хора с по-крайни разбирания за исляма?
На този въпрос има 265 отговора от общо 268.

Не – 40,4% (107 души); Да – 31,7% (84 души); Вероятно да – 27,9% (74 души).
От разпределението на отговорите може да се направи извод, че почти 2/3 от анкетираните имат усещане, че са
били свидетели на някаква форма на радикализация, но се забелязва и неувереност. Това може да се дължи както на
непознаване на същността на радикализацията, така и на някои стереотипни нагласи.
Въпрос 10. Според Вас съществува ли ислямска радикализация в Република България?
На Този въпрос са отговорили 265 от всичките 268 души. Въпросът, освен възможните изброени, предлага опция
със свободен отговор. Прави впечатление високият процент, заедно с категоричния отговор „Да“ на анкетираните,
които смятат че под една или друга форма съществува радикализация, базирана на исляма, като разпределението
е: Вероятно на определени места – 59,6%; Безспорно съществува – 14%, Да – 7,9%. Много по-малък е процентът на
отрицателните отговори и тези без мнение, съответно 9,8% и 7,2%. При този въпрос единните отговори потвърждават
и конкретизират проявената обща нагласа:
Съществува! Пример за това е джамията „Абу Бекир“ в Пазарджик;
Безспорно съществува, но само на определени места;
Има партия, която се финансира открито от държави с радикални насочености;
Съществува, когато се плаща за носенето на хиджаб и брада.
Въпрос 11. Смятате ли радикализацията на ромските гета за един от основните проблеми в Република
България?
На този има 3 възможни отговора и опция за допълнителен отговор, от който се е възползвал само един респондент (0,4%), който е отговорил: Радикализация на роми само на определени места – пример Пазарджик.
Останалите резултати са, както следва: Да, това е сериозен проблем – 45,6% (120 души); Проблем е, но има и доста
по-значителни проблеми – 38% (100 души); Не смятам, че има радикализация сред ромската общност – 16% (42 души).
Вижда се , че болшинството от респондентите смятат, че съществува такъв проблем. Забелязва се обаче разделение по отношение значимостта на радикализацията. Причините за този резултат са комплексни и могат да са основа
на по- задълбочени изследвания.
Въпрос 12. Според Вас има ли заплаха от тероризъм за страната ни?
На този въпрос болшинството от 61,1% са отговорили, че на този етап няма такава заплаха. Тези, които безспорно
виждат заплаха от тероризъм за страната съставляват 33,6%. На последно място са тези, които категорично не виждат
такава заплаха, а броят им представлява 5,3%.
Това разпределение на отговорите може да се дължи както на липсата на изявени прояви на терористична дейност (за последните тридесетина години имаме само един атентат – Сарафово 2012), така и на недостатъчното познаване на същността и характера на терористичната дейност. Обратната пропорционалност в сравнение с отговорите
на въпросите за радикализацията подсказва, че болшинството от анкетираните не намира причинноследствена връзка
между радикализация и тероризъм.
Въпрос 13. Според Вас държавата взема ли нужните мерки за предотвратяване на радикализацията
сред обществото ни?
Прави впечатление, че повече от половината респонденти смятат, че държавата не взема нужните мерки за предотвратяване на радикализацията в страната ни – 59,1%. Тези които смятат че има добре разработени стратегии и
мерки, но на практика не работят, са 31,1%. Обезпокояващо нисък е процентът на тези, които смятат, че държавата
предприема адекватни и навременни мерки за предотвратяване на радикализацията – 9,8%.
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Въпрос 14. Смятате ли, че финансирането на мюсюлманското общество от определени държави от
Близкия изток крие опасности?
Интересното тук, е че респондентите смятащи това твърдение категорично за вярно са над половината – 58,5%.
Голяма част от обществото се чувства застрашено от факта и вярва, че вероятно крие някакви опасности – 32,8% (87
души). Също интересно е твърдението, за което са гласували 6,4%. Те смятат, че след като няма достатъчно финансиране от държавата, не е проблем чуждото финансиране. Едва 2,3% смятат, че категорично няма такава опасност.
Въпрос 15. Според Вас нужно ли е учителите да бъдат обучавани да идентифицират признаци на радикализация у своите ученици?
На този въпрос са отговорили 265 от 268 души. Почти половината от тях, а именно 49,4% смятат, че трябва и че
е много важно. Другата част, съставляваща 41,9% мислят, че е полезно, но не трябва да бъде със задължителен характер. Най-малко са тези, които не мислят, че има такава нужда, като те са 8,7%. От резултатите може да се направи
извод, че анкетираните осъзнават ролята на преподавателите и училищната среда като едно от вероятните места за
проява на признаци на радикализация.
Въпрос 16. Според Вас нужно ли е учениците от средните училища да бъдат запознати с радикализацията и тероризма?
И тук наблюдаваме, че повече от половината – 54,7%, са дали положителен отговор и смятат, че това би допринесло за стопирането на радикализацията в ранен етап. Тези, които мислят, че е полезно, но не задължително са 35,1%, а
тези, които не виждат нужда от това са едва 10,2%. От резултатите в този отговор може да се направи заключение, че
болшинството от анкетираните осъзнават, че радикализацията и нивото на образованост са в обратно пропорционална
зависимост и е необходимо познаването на този процес.
Въпрос 17. Трябва ли да има повече центрове и организации, които да бъдат готови да информират и
обучават хора за противодействие на радикализацията и тероризма?
Значимостта на въпроса се определя от настройката на обществото относно тези институции. От отговорите,
които ще представим по-долу се вижда, че категорично хората смятат, че трябва да има повече такива центрове и организации. Това би допринесло за сигурността на обществото. Също така би се отразило положително на координацията
между различните служби за сигурност и другите институции, ангажирани със сигурността и отбраната на страната.
Стопирането на радикализацията в нейния най-ранен етап ще е другата положителна страна. Тъй като въпросът позволява да се добави отговор, има много разнообразни такива. Категорично най-много са тези, които са отговорили с
„Да“ – 71,2% (188 души). Тези, които са отговорили с „Не“ са 17,4% (46 души). Някои смятат, че има нужда от създаване
на такива институции, но в тях да се обучават само хора, които се подготвят за работа в сектора за сигурност. Други
пък смятат, че това е работа само на службите за сигурност и няма нужда от създаването на други. Има и такива, които
смятат, че училището и националните медии са добър инструмент и те смятат, че създаването на повече НПО в един
момент може да задълбочи самия проблем. Част от анкетираните виждат проблема само във финансирането на религиите и мислят, че спирането на самото финансиране ще намали радикализацията. Други смятат, че това е въпрос на
стратегическа оценка и, че трябва да има повече там, където рискът е по-голям. При анализа се наблюдава, че една
част от респондентите са загубили доверие в подобни институции. Те не вярват, че някой може да гарантира тяхната
компетентност, неутралност, финансиране и ефективност. Някои пък са отговорили, че има такава нужда, но само в
районите, където са най-концентрирани мюсюлманските общности.
Въпрос 18. Имате ли доверие в службите, отговорни за опазване на сигурността и обществения ред?
Това също е един много важен въпрос. Доверието в службите за сигурност и обществен ред е гарант за спокойствието на обществото. Настройката на респондентите обаче по-скоро е отрицателна. Най-голямата част от анкетираните са отговорили с „По-скоро не“ (41,1% – 109 души). Другата част, която заема второ място са тези, които по-скоро
имат доверие, но те са значително по-малко – 33,6% или 89 души. Следват тези, които са отговорили с категорично
„Не“, а те са 15,5% или 41 респонденти. Категоричните в мнението си, че имат доверие в службите ни са едва 9,8%,
което е 26 души.
Въпрос 19. Попадали ли сте на материали в интернет, които пропагандират ислямския радикализъм?
Положителното в резултатите на този въпрос е, че повече от половината анкетирани не са попадали на подобни
материали (58,1% или 154 души), но броят на тези, които са дали положителен отговор също не е малък. Отговорилите
с „Да“ са 39,2% или 104 от тях. Има и свободно отговорили. Част от отговорите са, че с особено внимание използват
глобалната мрежа и умишлено избягват сайтове с потенциална опасност от присъствие на пропагандиращи ислямския
радикализъм материали. Други казват, че са попадали и на такива, които пропагандират ислямофобия и омраза към
ислямското общество.
Въпрос 20. Знаете ли как да разпознаете човек, който е радикализиран и представлява опасност?
Този въпрос има за цел да даде яснота доколко подготвени се чувстват хората по отношение на способността им да разпознават признаци на радикализация. Наличието на такива способност би свело опасността
до значително по-ниско ниво. От резултатите виждаме, че най-голямата част от респондентите – 44,2% не са
сигурни, че могат да разпознаят подобен човек. Следват тези, които са дали положителен отговор. Те са 40,8%.
На последно място остават несмятщите, че могат да го разпознаят – 15,1%. Ниският процент на увереност е в
пряка релация с направените по-горе изводи по отношение на липсата на достатъчно информация и подготвеност по темата радикализация. Положително е, че този дефицит е осъзнат и предприемането на мерки в тази
насока биха срещнали подкрепа.
Въпрос 21. Знаете ли какво е необходимо да предприемете ако забележите и познаете религиозно радикализиран човек?
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От диаграмата виждаме, че повече от половината респонденти не са сигурни какво действие е необходимо да
предприемат. Тези, които смятат, че знаят какво е необходимо да се направи са 92-ма от анкетираните. И на последно
място са сигурните, че не знаят какво биха предприели в подобна ситуация, са 29 души или 11%.
Въпрос 22. Според Вас европейската мюсюлманска общност съпричастна ли е с дейността на ислямски
терористични групировки?
Този въпрос е породен от факта, че водещите ислямски терористични групировки целят чрез своите действия да
въздействат на психиката на цивилизованото европейско общество. Те се опитват и успяват да настроят обществото
срещу умерените мюсюлмани, като в тяхно лице те вече виждат заплаха, макар и неоправдана. Интеграцията им в
европейските държави става все по-невъзможна. Често те са дискриминирани или просто на тях се гледа с друго око,
като винаги ги подлагат под съмнение. Крайната цел на терористичните групировки е именно тази – да постигнат ефека
умерените мюсюлмани да се почувстват отхвърлени и дискриминирани. Това ще улесни до голяма степен тяхната радикализация и те ще се превърнат в потенциални попълнения в техните редици. От резултатите виждаме, че най-голям
процент заемат тези, които смятат, че вероятно има такива хора, които са съпричастни с тях, но определено не са голяма част (54%;142 души). На второ място са именно тези, които вярват, че голяма част от европейската мюсюлманска
общност е съпричастна с тях (25,9%; 68), което е доказателство за по-горното ни твърдение. Следващият отговор също
подкрепя тази теза. Далите категорично положителен отговор са цели 10,3% (27 души). Най-малко са тези, които не
вярват, че европейското мюсюлманско общество е съпричастно с терористичните групировки. Те са 9,9% или 26 души.
Заключение
Може да се обобщи, че използването на религията като основа и аргумент за радикализация е проблем от изключителна важност, който трябва да е в дневния ред на държавното управление. Сам по себе си този процес не би бил
успешен ако няма среда, в която да се развива. Клиширането и внушаването на стереотипи по отношение на социална,
етническа или религиозна принадлежност, гетоизиране и капсулиране на райони и общности и недостатъчността в осигуряването на основни потребности от пирамидата на Маслоу са генератори на чувство за несправедливост и следва
да са във фокуса на проблемите за решаване. Поради тази причина във втората част на изследването – отворените
въпроси – ще намерим както отговорите на това какво води до самата радикализация на една част от обществото, така
и набор от мерки за нейното противодействие.
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Резюме: Настоящето изследване отразява мнението на една част от обществото относно войната,
която се води в името на определена религия. Анкетата има за цел да изследва въпросите за крайната форма
на радикален ислям на територията на Република България, дали тя съществува и до каква степен е заплаха
за националната ни сигурност. Също така анализа на анкетата дава представа какво води до радикализация
на една част от обществото ни. Предложени са и набор от мерки за предотвратяване на радикализацията на
територията на страната ни.
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Abstract: This study reflects the opinion of one part of society about the war being waged in the name of a particular
religion. The survey aims to examine the questions about the extreme form of radical Islam on the territory of the Republic of
Bulgaria, whether it exists and to what extent it is a threat to our national security. Also, the analysis of the survey provides
important information about the reasons for the radicalization of a part of our society. A set of measures to prevent radicalization
on the territory of our country has also been proposed.
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адикализацията е процес, който може да протече с различна скорост и да използва като мотиватор различни идеологии или каузи. В основата на всяка радикализация е чувството за несправедливост. Несправедливост по отношение на социален статус, религия, убеждения, обществени и политически отношения, включително въпроси касаещи
екология, защита на животни и др. Задълбочаването на чувството за несправедливост неминуемо води до афект, гняв
а те от своя страна до достигането на тази крайност на позиции и убеждения, описана в дефиницията за радикализация
в „Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 – 2020 г.)“.[1]
Религиозно мотивираната радикализация се основава на основните световни религии и най-често се проявява
при монотеистичните религии. Поради различния етап на развитие в глобален план, както и концептуални специфики
в днешно време най-широко разпространена е радикализацията на основата на исляма. Интензифицирането на процесите на глобализацията и интеграционните процеси, развитието на информационните технологии, а от там и повишаването на информираността на хората, задълбочаването на разликата в социалната сфера и достъпът до ресурси
в световен план, допълнително ускоряват и засилват процесите на радикализация.
В настоящия доклад ще направим анализ на обществените нагласи относно причините за радикализация в обществото и възможните направления за превенция.
Демографски профил на респондентите
Както вече стана ясно от първата част на изследването, преобладаващата част от респондентите са от мъжки пол.
Изразено процентно това са 60% (159) мъже и 40% (106) жени.
Най-голям процент заемат хората на възраст от 25 до 35 години – 86 или 32.6%. Следват анкетираните на възраст
между 18 и 25 годишна възраст. Техният брой е 60, което е 22,7%. След тях са тези на възраст от 35 до 45 години – 55
(20,8%). Над 60 години са 14 души, което е равно на 5,3% и последната възрастова група с най-малко представители е
на тази между 14 и 18 години – 7 души или 2,7%.
Относно местоживеенето най-голям брой попълвания има от столицата – 115 респонденти (43,6%). На второ място
са анкетираните от областните градове – 75 (28,4%). Следвани са от хора, живеещи в малки градове – 64 (24,2%) и на
последното място са хората от селата – 10 души, които представляват 3,8% от анкетираните.
Преобладаващите респонденти (201) изповядват християнство. На второ място са атеистите (32). На трето са
изповядващите ислям (13). Шест от респондентите са се определили като агностици, трима – като будисти и по един
от анкетираните – общо 9 души – определят принадлежност към юдаизъм, по-скоро агностицизъм, антитеизъм, умерен
атеизъм, пастафарианство, тангризъм, исихазъм, юдеохристиянство или заявява, че има християнски произход.
Най-голямата част от респондентите са с образователна степен магистър. Те заемат 37,7% и като брой са 100
души. Следващите са със степен бакалавър – 30,2% от анкетираните или 80 души. На трето място, със средно образование, са 24,2% (64). Значителна част от анкетата е попълнена от хора с научна степен доктор. Те съставляват 6,4%
от цялостната извадка и са 17 на брой. Има двама, които са със завършено средно образование, но следват бакалавър
(0,8%). В проучването са участвали един доцент и един респондент със средно специално образование (по 0,4%).
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В тази част на изследването ще разгледаме въпросите със свободен отговор. Те дават възможността на всеки
респондент свободно да изрази своето мнение, без да бъде ограничен от възможни опции. Обобщеният вариант на
отговорите следва.
Въпроси със свободен отговор
Въпрос 1. Какво мислите за войната, която се води в името на религията?
Днес се водят войни в регона на Близкия изток, които на пръв поглед са под формата на религиозна война. Ислямските екстремисти представят своята идеология като висша форма на религия. Използват исляма за параван, за
да изпълнят същинските си цели. Всяка религия отрича насилието като практика. Това което извършват ислямските
терористични групировки по никакъв начин не може да се отъждестви с ислямската религия.
При анализа на този въпрос срещнахме много разнородни мнения. Най-често срещаният отговор е, че подобна идеология е ненужна, неразумна, неоправдана и безсмислена. Някои я определят дори като безумие и разрушителен фанатизъм.
Това, което се забелязва от резултатите, е че вече една огромна част от хората не вярват, че въобще съществува религиозна
война. Мнозина не виждат същността на религията в действията им. Всички религии като системи от морални ценности би
трябвало да отхвърлят идеята за война, понеже тя е свързана с убийства. Не може да се води война в името на религията,
защото „да вярваш в Бог означава да виждаш, че животът има смисъл“ и никой няма право да го отнема. Според някои това
е силно радикализирано тълкуване на религията, която е фанатична и крайна в постигането на целите си.
Друго, което се наблюдава в отговорите, е че респондентите смятат, че няма войни, които да са се водили или да
се водят единствено в името на религията. Основните причини за войните са политически и икономически, а религията
служи само за оправдание и за сплотяване на народа срещу врага. Някои смятат, че религията е само инструмент,
който използват ислямските терористични групировки за радикализация. Борба за власт, пари, ресурси, териториални
интереси и влияние – това виждат хората зад религиозната война. Респондентите в това изследване смятат, че тя е
изкуствено създадена, изцяло икономически мотивирана и облагодетелствана от политически кръгове и определени
общества, а осъществяването ѝ се възлага на маргинализирани граждани (предимно бедни и необразовани). Прогнозата е, че ще продължи да се задълбочава и отнема много ресурси, като ще се води с различен интензитет в определени
региони на света.
Другата група от хора са тези, които виждат истинска религиозна война. Те смятат, че религиите трябва да живеят
в разбирателство, но въпреки това тези, които водят военни действия силно вярват в своята религия и се борят да я
запазят такава, каквато я виждат. Мнозина са на мнение, че религията ислям, не проповядва война. Това е интерпретация на непознаващи религията хора и вадещи си заключения от един абзац в свещените текстове. Тези хора, които
водят религиозна война, не разбират смисъла на това да си религиозен. Религията обединява, а не разделя. Тя винаги
се е използвала като удобен лост за управление на безпросветната маса.
Според една част от респондентите религиозната война съществува като догма в Корана, но има проблематика
в подразбирането и от различните течения на исляма. За да се води джихад, ислямското право е разписало правила
как трябва да се случи. Никоя война в Близкия изток, претендираща да е джихад, не отговаря на условията. Исторически погледнато такъв тип война може да бъде изключително изтощаваща и да доведе до загуба на много животи.
Религиозните войни са войни на миналото и ако се водят в днешни времена, те се водят от нации, които носят голямо
историческо бреме. Голяма част смятат, че в XXI век място за такава война няма и това са останки от Средновековието. Религиозната война е нещо, което трябва да остане в миналото.
Третата група от отговори е най-слабо изразена. Тук се наблюдава част от респонденти, които донякъде оправдават религиозната война или поне я разбират. За тях водeщите подобна война имат своята кауза, в която силно вярват
и имат право да се борят, за да я запазят такава, каквато я виждат. Някои намират дори положителни страни във
воденето на война. Чрез нея се намалява огромният прираст на населението. Други смятат, че силно вярващите имат
своите виждания и идеологии, които е трудно да отсъдим дали са правдоподобни.
Едно е сигурно и е посочено не веднъж от респондентите. За противодействието на радикализацията е нужно образоване на масите, правилен прочит на религиозните книги, прозрачност при финансирането на религиозни храмове,
училища и центрове.
Въпрос 2. До какви последици води бежанския и миграционният натиск в страната ни?
В указания на държавата ни миграционен натиск, който на моменти се увеличава, а в други почти не се забелязва, голяма част от хората считат като заплаха за националната ни сигурност. Според тях, той води до несигурност в
обществото, генерира финансови загуби и напрежение сред населението. Хората взели участие в проучването виждат
повишаване на етническото напрежение, както и напрежение в местата с концентрация на бежански лагери. Други се
опасяват, че с тях е възможно проникване на хора, изповядващи и разпространяващи радикален ислям. Нещо интересно, което се наблюдава при една част от анкетираните е мнение, че чрез нахлуването и установяването на бежанци
в нашата държава, те носят своята култура и своите ценности, които съвсем не отговарят на европейските. Смятат,
че това би се отразило изключително негативно на България, тъй като би се превърнала в държава от „третия свят“,
същата като тези, от които идват мигрантите. Някои дори намират в това признаци за мирна ислямизация на Европа.
Като други последици са посочени увеличаване на престъпността и намаляване на толерантността спрямо други етноси; загуба на доверие в институциите; тежки икономически и социални проблеми.
Чрез миграционния натиск, указан на страната ни други виждат дори трафик на хора, наркотици и оръжия. Мигранти които нямат никакво желание за интеграция и промяна на начина си на живот, се заселват в слабонаселени
или обезлюдени региони в България. Голяма част от анкетираните смятат, че тяхна основна цел е дестабилизация
на региона и дори подготовка за тероризъм. Други негативни последици са загуба на национална идентичност, демографска криза, личностни и етнически сблъсъци, политически натиск от страна на Турция към ЕС, дори промяна в

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

117

генофонда и директни сблъсъци с местното население. Една голяма част от бежанците, които остават на наша територия по никакъв начин не се интегрират и не се опитват да приемат развилата се от хилядолетия култура, повлияна
от християнството. Те стават част от криминалния контингент и потенциални членове на спящи клетки на терористични
групировки. Друга голяма част дават един от най-често срещаните отговори – че за бежанците се отделят огромни финансови средства, които иначе биха се разпределили по други направления. Те не смятат, че това звено е приоритетно,
но въпреки това голяма част се заделят за тях.
Третата открояваща се част от респондентите са тези, които смятат, че миграционният натиск няма голямо значение за нашата държава, тъй като често тя не е желаната крайна дестинация, каквито са страни като Германия,
Франция, Холандия, Швеция, Испания и други, заради размера на предоставяните в тях социални помощи. Въпреки
всичко нашето географско разположение е стратегическо – мост между Запада и Изтока и поради това отбранителните
ни способности трябва да бъдат засилени.
Въпрос 3. Какво води до радикализация на обществото ни?
Отговорите са много разнородни. Като най-основни причини за радикализацията на обществото са посочени бедността, неграмотността и голямата пропаст между бедни и богати. Друга причина, която е често срещана като отговор на въпроса е неяснотата около финансирането на мюсюлманското вероизповедание в България и обучението на
имами в Саудитска Арабия и други арабски държави. Ниският стандарт на живот умело се трансформира в етническо
противопоставяне.
Други посочени причини са: ниският жизнен стандарт, който води до социално напрежение и лесна манипулация,
което пък избива в целенасочено търсене на политически, религиозни и етнически различия; историческият реваншивизъм на религиозни и етнически групи; финансиране от външни страни, които използват религията като геополитически троянски кон (като Саудитска Арабия и Турция). Сред тях са и слабата социална политика, расовата дискриминация, както и невъзможността за реализация в живота, търсене на по-висша цел, която религиозните радикалисти биха
ти предложили.
Интернет е често посочвана причина за радикализацията у нас. Също толкова често е споменато планираното
влияние на чужди държави. На няколко места като отговор присъства тормозът върху децата в училище, но и рухването на църквата като идеалистичен представител на християнския свят. Падението на общочовешките ценности,
случило се на база масова и комерсиална култура. Ниската степен на одухотвореност. Спецификата на информационния свят, така удобен за пренастройване и пренаписване на съзнания. Лошата държавна политика, лошата партийна
политика. Според други в основата на всякакъв вид радикализация стои непознаването или недостатъчното познаване
на религията. Появата на имами в ромските общества, които проповядват различни от традиционния ислям възгледи.
Част от респондентите смятат, че радикализация на територията на Република България не съществува. Според
тях коренните жители на България трудно биха се поддали на радикализация, а евентуална опасност би дошла отвън,
от мигранти, които се преселват в страната. Все пак тази част от респондентите смятат, че в България рискът от радикализация е минимален поради социалната и културна особеност на уязвимите групи, които се интересуват повече от
материални стимули, отколкото от идеологии.
Въпрос 4. Какво мислите за задължителното изучаване на религии в училище?
Това е много спорен въпрос, тъй като голяма част от населението се обявява против изучаването на каквато и да е
било религия в училище под предлог, че това не е институция, която би трябвало да се занимава с нещо толкова лично
и съкровено като религията. Друга част смятат, че изучаването на религия в училище трябва да бъде задължително за
всички, тъй като религията учи на ценности, традиции и морал.
Анализът на този въпрос ще започнем с оценка на нагласата на респондентите. От всички 218 отговорили на този
въпрос, 134 са „Против“ задължителното изучаване на религия в училище, 80 са твърдо „За“ и четирима не могат да
определят. Първо ще отразим мнението на най-многобройната част, а именно тези, които са против. Според тях вероучението няма място в светското образование. Те смятат, че религията не бива да се налага насила, защото това може
да доведе до изкривяване на мирогледа на децата. Религиите и техните деноминации са много и не са отговорност на
училището, а на семейството. Голяма част от хората смятат, че религията трябва да се изучава като част от историята
и да не се акцентира върху нея. Някои са на мнение, че задължителното изучаване ще го превърне в безсмислен предмет. Семейството е основният движещ фактор в тази посока. Ако там липсват примерът и убеждението, училището е
безсмислено. Религията трябва да бъде осъзната и желана, а не със задължителен характер.
По-категоричните в убежденията си смятат, че е абсурдно да се натрапват религиозни виждания в светски училища. Освен това в районите, населени с хомогенно население контролът върху това дали уроците по религия в училище
се радикализират, ще стане още по-труден. Други смятат, че е тотално недопустимо, защото религиозно обременяване
на децата в училище би довело до деления на децата от ранна детска възраст по религиозен признак. Има и такива,
които смятат, че трудно биха се намерили достатъчно компетентни и безпристрастни учители, които да преподават
умерена религия. Някои от анкетираните биха се съгласили с изучаването на религия, но с редица условия, като това
да се изучава само християнство, защото е традиционната религия в държавата ни. Също така биха се съгласили само
ако всички учат за религиите на другите, т.е. християни да учат ислям, мюсюлмани да учат християнство. Други смятат,
че трябва да се изучават по малко от всички религии, задължително с историческите факти към тях. Също така има и
хора, които подкрепят мнението, че ако се изучават религиите, трябва да се изучава и атеизмът като техен противовес.
На следващо място са тези, които подкрепят задължителното изучаване на религия в училище. Техните мотиви
са, че познаването на различните религии би довело до повече толерантност. Информирания човек по-рядко залита
в крайности. Религията е източник на морални ценности, които са силно необходими в днешното българско общество.
Според тях изучаването на религия в училище ще бъде процес, контролиран от държавата и ще се избегне скритата
радикализация по места. Друг мотив е, че религията, освен убеждение, е предмет на изследване и на историята,
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политологията и обществознанието. Най-голямото притеснение на групата респонденти, подкрепящи задължително
изучаване на религия в училище е, че се боят от това как ще им бъде представена съответната религия, доколко неутрални ще бъдат учителите и какъв ще бъде точно материалът, който ще бъде изучаван. Те не са уверени доколко ще
е реален контролът върху това, което реално се преподава в класните стаи.
Въпрос 5. Какво може да се направи, за да бъде предотвратена радикализацията на територията на страната ни?
Отговорите на този въпрос ще представим по по-различен начин. Тъй като при анализа срещнахме много интересни предложения, ще изброим като набор от мерки тези, които се открояват най-добре и биха били най-полезни.
● Да бъдат създадени центрове, които да дават повече информация на хората по въпросите за радикализацията
и тероризма.
● Само държавно финансиране на религиите, повече специалисти арабисти в службите за сигурност.
● Създаване на работеща стратегия и нормативна уредба.
● Засилване на контрола на държавата върху всички институции, отговарящи за този проблем.
● По-строги мерки срещу доказаните радикални групи.
● По-качествено образование и засилване на средната класа.
● Подобряване на икономическите показатели и създаване на подходящи информационни кампании.
● Политика за образование и реално икономическо развитие на проблемните региони.
● Строго париране на определени идеологии (салафизъм, уахабизъм), тъй като радикализацията идва предимно
чрез финансиране от външни и вътрешни политически играчи. Демонстриране на политическа гъвкавост спрямо страни като Саудитска Арабия и Турция. Финансиране за по-високо образование на уязвими етнически групи (роми и турци)
и поощряване на по-голяма заетост в спорт, музика, изкуство и др.
● Наблюдение на чужди граждани от рискови държави, които решават да се установят в България, техните контакти с местното население.
● Повече гласност по темата.
● Запознаване с културните различия.
● Прекъсване на всякакво финансиране на малцинствените групи отвън, подобряване на разузнаването в тази
посока и подобряване на координацията с други разузнавателни служби.
● Запознаване на учениците с проявите на радикализация и последствията от нея.
● Действия в сферата на сигурността – обучение на силите на реда да разпознават потенциална опасност, повече
наблюдение.
● Въвеждане на мониторинг, на мерки за превенция, както и на такива за въвличане и ангажиране на местните
общности, както и чрез подобряване на сътрудничеството между отделните агенции.
● Строга наказателна система, добиване на навременна разузнавателна информация, своевременни действия
на органите на реда.
● Забрана на партии с чуждо финансиране и зщитаващи явно чужди интереси.
● Облагане на религиозните институции с данъци; Спиране на държавното финансиране на БПЦ и мюфтийството;
Изучаване на история на религиите, преподавана от атеист.
● Предизвикване на реална, а не дирижирана публична дискусия.
● Засилено наблюдение и контрол над джамии и гета.
● Проследяване и блокиране дейността, контактите и инвестициите на радикални групировки в България
● Пълно реформиране на образователната система.
● Адекватно работеща съдебна система; Изграждане на ислямски център в България, в който да се обучават
религиозните водачи, за да няма нужда да се обучават в страни от Близкия изток.
● Подобряване на стратегията за противодействие на радикализацията, приемане на стабилен закон с адекватни
строги мерки, които да се прилагат без колебание и двойни стандарти.
● Задълбочено наблюдение и оценка на рискови признаци, анализ на връзките между организираната престъпност и радикалните групировки.
● Развиване и пропагандиране на военнопатриотично възпитание.
● Ясен план с експертни групи, които да се срещат с населението най-застрашено от радикализация.
● Прослушване на речите във всички джамии на територията на страната ни.
● Силна вътрешна и външна политика, засягаща най-вече религиозните малцинства, която да се стреми да предотвратява евентуално възникване на радикални „клетки“.
● Засилена роля на ДАНС и прокуратурата в пресичането на радикални елементи и настроения, недопускане
ислямизация на ромски махали както в случаите с Пазарджик.
Наблюдава се, че една голяма част от анкетираните се обявяват за по-строги мерки, по-затегнат контрол и по-големи наказания при доказана вина. Огромна част смятат, че всичко се корени в образованието и липсата на такова.
Също така често срещано е предложението да се организират повече информационни кампании, които да внесат
яснота за този проблем, защото информиран значи защитен. Другият често срещан отговор е за прекратяване на
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обвързаността ни с държави с по-радикални разбирания, като се акцентира на финансиране и обучение на наши кадри.
Заключение
Може да се обобщи, че процесите на радикализация, които могат да доведат до тероризъм, предизвикват нарастващо безпокойство сред международната общност, европейските граждани и техните правителства.[2] Използването на религията като основа и аргумент за радикализация е проблем от изключителна важност, който трябва да е в
дневния ред на държавното управление. Сам по себе си този процес не би бил успешен ако няма среда, в която да се
развива. Клиширането и внушаването на стереотипи по отношение на социална, етническа или религиозна принадлежност, гетоизиране и капсулиране на райони и общности и недостатъчността в осигуряването на основни потребности
от пирамидата на Маслоу, са генератори на чувство за несправедливост и следва да са във фокуса на проблемите за
решаване.
[1] Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 – 2020 г.). София, Министерски съвет. [онлайн] – Достъпно на: https://www.mvr.bg/docs/default-source/strategicheskidokumenti/стратегия-за-противодействие-на-радикализацията-и-тероризма-(2015-2020-г-).pdf?sfvrsn=66f863d4_2
[2] Мониторинг на рисковете от радикализация. София: Център за изследване на демокрацията, 2017, № 34
[онлайн] – Достъпен на: https://csd.bg/fileadmin/user_upload/ publications_library/files/2018_03/ANALIZI_34_BG_WEB.pdf
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Резюме: В наши дни от една страна разрастването на свързаните с международната и вътрешна
ислямистка радикализация заплахи за сигурността на Европейският съюз в т.ч. България са важен проблем по
който трябва да се работи, а от друга страна Програма на ООН определя целите за устойчиво развитие до 2030
г. като приоритет за стратегическо развитие на държавите, които желаят добро бъдеще за своите граждани
чрез насърчаване на мирни, справедливи и приобщаващи общества, свободни от страх и насилие.
Споделеният доклад е част от научна студия на тема: „Концептуален модел на обучение за миграции,
антитероризъм и устойчиво развитие“, на която предстои представяне на научен форум. Целта на доклада е да
докаже необходимостта от политики за противодействие, а най-добрата форма е образованието във всичките
му степени на обучение.
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Abstract: Nowadays, on the one hand, the growing threats to the security of the European Union related to international
and domestic Islamist radicalization, incl. Bulgaria is an important issue to be addressed, and on the other hand the UN Program
has identified the 2030 Sustainable Development Goals as a priority for the strategic development of countries that wish a good
future for their citizens by promoting peaceful, just and inclusive societies free of fear and violence.
The shared report is part of a scientific study on „Conceptual model of training for migration, counter-terrorism and
sustainable development“, which will present a scientific forum. The aim of the report is to prove the need for countermeasures
policies, and the best form is education in all its levels of education.
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рез изминалото десетилетие радикализацията и екстремизмът станаха причина за безпокойство в Европа. В България темата за радикализация е част от политическия дневен ред отскоро и, въпреки формулирания стратегически
подход, все още няма ясна позиция относно факторите за това рисково явление.
Концепцията за ислямски авангард все повече се стреми да оглави съвременното общество на исляма, без
да допуска изолация и снизходителност и най-притеснителното е във факта, че този стремеж е насочен главно
към млади и необразовани хора. Това налага необходимост от политики и мерки за противодействие, системен
мониторинг и превенция на тенденциите в това рисково явление с цел запазване и осигуряване на сигурна среда
и устойчиво развитие. Предотвратяването и изследването на радикализацията е не само европейски, а и глобален
приоритет, защото процесът все повече набира сили в много страни на света.
Целта на доклад е чрез проучване на литературни, нормативни източници и обществено проучване да се насочи
вниманието върху риска от радикален ислям срещу устойчиво развитие и да се посочат някои мерки за решение на
проблем.
Радикализацията като политическа доктрина
Въпреки липсата на общоприето определение за радикализация, водеща до прояви на насилие в изследователската общност съществува широк консенсус по дефиницията на Европейската експертна комисия, че тя е „контекстуално обусловено явление, при което социологически, политически, идеологически и психологически фактори имат еднакво важна роля“. Според Стратегия за противопоставяне на радикализация и тероризъм 2015 – 2020 г. радикализацията
е „многостранен, динамичен и сложен процес, заплаха за националната сигурност“1.
Центърът за изследване на демокрацията определя радикализацията като „процес при който се достига до крайност на мненията, възгледите, вярванията и идеологиите до степен на яростно отхвърляне на алтернативни на проповядваните идеи и се характеризира с решителна готовност за налагане на собствени възгледи и принципи над тези
на останалата част на обществото, чрез отхвърляне на конституционни устои на демокрацията и непризнаване на
фундаментални права на човека“2.
Трябва дебело да се подчертае, че традиционният ислям е религия, а радикалният – идеология, базирана на
исляма, политическа идеология. Представители на радикалния ислям, много често финансирани от Саудитска Арабия, започват да идват на Балканите (най-вече след разпадането на бивша Югославия) и непрекъснато увеличават
влиянието си в Босна, Косово, Албания, Северна Македония и България. През 90-те години те строят джамии в различни селища. Ярък пример за това е школата на Саид Мутлу – специализирана група по салафитско течение, която
действа на територията на общините Благоевград, Рудозем, Смолян, Пловдив, Велинград, Сърница и Пазарджик.
По време на първия съдебния процес в Пазарджик стават достояние някои от проповядващите девизи: „Ислямът
1
Стратегия за противодействие на радикализация и тероризъм (2015 – 2020 г.). https://www.pdf. Посетена на
22.06.2020
2
Център за изследване на демокрацията, 2016. https://www.pdf. Посетена на 25.06.2020
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ще завладее света“; „Която не носи забрадка, да гори вечно в ада“; „Поклон пред тези, които режат глави“ и други.
В Годишния отчет за 2011 г. Министерски съвет отбелязва, като се позовава на ДАНС, че се наблюдава активиране
на различни групи и организации, изповядващи крайно десни, радикални или неонацистки възгледи, които се стремят
да привличат младежи на възраст от 14 до 20 години, включително чрез университетите и училищата, под претекст,
че се изнасят патриотични лекции за исторически събития. Въпреки това трябва да се отбележи, че поради оскъдност
в оценките на тенденциите и рисковете от десен и ляв екстремизъм, през 2014 г. в ДАНС е създаден Национален
контратерористичен център с цел изготвяне на доклади за ситуацията във връзка с тенденциите в радикализация и
насилствен екстремизъм.
Радикализацията се споменава и в Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите,
където сред целите за изпълнение по пета приоритетна област се посочва „приоритетно предприемане на мерки за
превенция на етнически мотивирана радикализация, особено в младежка възраст“3
Като цяло няма обществено достъпни индикатори или методичен инструментариум за мониторинг на тенденциите
и рисковете от радикализация или системи за ранно предупреждение, които да сигнализират своевременно за заплахи,
поради което, според М. Гюлеметова, един от най-важните фактори за предотвратяване на риска от радикализация е
образованието. На научен форум с доклад на тема „Дебат на тема: За вярата, религията и света“ авторката отбелязва,
че „през последните години радикализацията е бързо променящ се феномен, чиито крайни форми имат глобално проявление, затова са крайно необходими политики за противодействие, а най-добрата форма е образованието“.
Рискове от радикализация на българското общество
Външната и вътрешна среда на сигурност на Република България стават все повече взаимосвързани. В условията
на глобализация рисковете и заплахите за националната сигурност са предимно асиметрични. Примери за това са
демографската криза, бедността и неравенството, организираната престъпност, трафикът на хора и др.
В условията на икономическа криза и проблеми в традиционното вероизповедание нетрадиционните религиозни
деноминации в т.ч. радикалният ислям правят непрекъснати опити за привличане на последователи. Основният риск
от това е свързан с популяризиране на практики, представляващи заплаха за здравето и живота на последователите,
предизвикват напрежение сред местното население поради агресивната пропагандна дейност и допълнително способстват за дезинтеграция.
Въпреки разрастването на свързаните с международната и вътрешна ислямистка радикализация заплахи
за сигурността на ЕС, все още не са проведени задълбочени изследвания относно рисковете в този контекст.
Засега не е известно български граждани да са участвали в прояви на ислямистка радикализация в страната
или в чужбина. Напоследък обаче се наблюдава тревожна тенденция на символично одобрение на действията
на международни ислямистки организации сред части от някои изолирани и маргинализирани ромски общности.
Според доклад за средата на сигурност радикализацията имплицира рискове за Националната сигурност със значително вредоносните си последствия в материалната и нематериална среда, а именно:
● Накърнява основни права и свободи и на първо място правото на живот. Радикализацията е предпоставка за
възникване на чувство за несигурност и паника, което води до цялостно подкопаване на държавността и демократичните устои и обществото.
● Застрашава устойчивото икономическо развитие и благосъстоянието на населението (важен социален индикатор за устойчиво развитие), като превръща мястото за живеене в несигурно и ненадеждно място за инвестиции, бизнес
и работна заетост.
● Създава негативен ефект върху реализацията на националните приоритети на Република България като надежден и пълноценен партньор в европейската и евроатлантическа система за сигурност.
● Популяризиране на практики, предпоставки и заплахи за здравето и живота на последователите, както и предизвикването на напрежение сред местното население поради агресивна пропагандна дейност.
Експерти определят четири риска от радикализация на българското общество, произтичаща от външни фактори
и влияния, а именно:
● Рискове, свързани с терористични организации като ИД и „Ал Кайда“ (пример за летище Сарафово 2012 г. срещу
израелски и български граждани);
● Рискове, свързани с преминаване на транснационални бойци, силно радикализирани;
● Рискове, свързани с възможности за инфилтриране на радикализирани лица и терористи в засилени потоци от
нередовни мигранти;
● Влияние на висши религиозни училища в чужбина върху български граждани.
Тенденциите в радикализацията се наблюдават основно от ДАНС със специфични явни и неявни способи и средства. На тяхното внимание са и дейността на действащите в страната рискови екстремистки групи, организации и лица,
макар че няма обществено достъпна информация, кои групи се считат за рискови. Статистическите данни за внесени
обвинителни актове и осъдени лица за престъпления, свързани с радикализация не са предмет на изследване на
научната студия, а само някои по-важни мерки за противодействие на радикализацията, които имат значение и връзка
с образованието на младите хора, защото практиката в целият свят показва, че необразованият човек е най-податлив
на радикалната идеология.
Според Центъра за изследване на демокрацията „съществува система от институции с правомощия за проти3
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водействие на радикализацията и правна рамка трудно може да даде оценка за нейната практическа ефективност”4.
Опитът на други държави, членки на ЕС сочи, че мерките за противодействие на радикализацията са най-ефективни,
когато утвърдените механизми за междуведомствено сътрудничество се адаптират към целите, а именно борбата с
радикализацията се интегрира максимално в ежедневната дейност и рутинните задължения на институции, държавни
служители и граждани на местно ниво за предотвратяване, интеграция и социално приобщаване. В доклад на Центъра
се посочва: „радикализацията е сложна и деликатна тема и трябва да се направи повече за обучението на професионалисти и експерти, а съществуващите местни органи за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни да се пренасочи към ранна превенция“5.
В Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 - 2020 г.) в Република България се отбелязва: „въпреки липсата на общоприето определение радикализацията е процес, при който се достига до крайност на
мнения, възгледи, вярвания и идеологии, до степен на яростно отхвърляне на алтернативни на проповядванията идеи
и решителна готовност за налагане на собствени възгледи и принципи над тези на останалата част от обществото
чрез отхвърляне на конституционни устои на демокрацията и непризнаване на фундаменталните права на човека
и споделяне на насилие“6. Пак според тази Стратегия у нас тoва изисква „институционалната рамка и утвърдените
механизми за междуведомствено сътрудничество да се адаптират към конкретните цели, вместо да се създава нова
институционална уредба“7.
Устойчиво развитие и радикализация
Според автентичното си определение устойчиво развитие е „процес на промяна, при който експлоатацията на
ресурсите, насочеността на инвестициите, ориентирането на технологиите и на институционалните промени са в хармония помежду си и увеличават текущия и бъдещия потенциал, с който се задоволяват човешките потребности и
стремежи“. Това е Програма „Дневен ред XXI век“.
За достигането на устойчиво развитие, според много учени, е необходима екологична политика, оперираща с широк диапазон от инструменти, които могат да бъдат обединени в две групи: правно-административни и икономически.
Икономическите инструменти оказват влияние върху оценката на изгодата и издръжките при наличие на алтернативни
варианти в процеса на приемане на управленчески стопански решения. В тях особена значимост заема образователната политика в т.ч. образование за устойчиво развитие.
През учебната 2015/2016 г. извърших проучване на култура за екологична сигурност и устойчиво развитие с цел
приложение в дисциплина „Екологични аспекти и устойчиво развитие на национална сигурност“, което обхвана 100
студенти, както следва: НБУ (департамент „Природни науки“ – дисциплина „Екологична сигурност“), УНИБИТ (катедра
Национална сигурност – дисциплина „Екологични аспекти и устойчиво развитие на национална сигурност“) и Висше
училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив (катедри „Стопанско развитие“ и „Туризъм“). С респондентите е постигнато предварително съгласие за доброволен принцип на участници (студенти).
За основен инструментариум се използва анкета с въпроси тип „меню“, с предложени опции за избор и ограничено
количество отворени въпроси, накратко представени така:
Блок А – общо за мнение по отношение на висшето образование – един въпрос със затворен отговор.
Блок Б – общо за оценка на организацията на учебния процес – пет въпроса в т.ч. за същността на екологичната
сигурност и устойчивото развитие: три със затворен тип отговори и два въпроса с отворен отговор.
Блок В – общо за оценка и мнение относно потребности и интереси (виж Анкета в приложението).
Само за 20% от респондентите тази активност е частично реална, а за по-голямата част тя не се случва. За основен инструментариум се използват въпроси и задачи от затворен и отворен тип (виж. Анкета).

Фиг.1. Включване на студенти в преоткриване и конструиране на знания
Център за изследване на демокрацията, 2016. https://www.pdf. Посетена на 25.06.2020
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Дългогодишните проучвания на литературни източници за концепцията по устойчиво развитие и обществено проучване провокира към написване на учебник „Концептуални основи на устойчиво развитие“, в който чрез методически
разработени тематични единици се прави опит да се отговори на нуждите на обучението във висшето училище и колежи от специалности: „Национална сигурност“, „Екология и опазване на околна среда“, „Икономика“ и др. В учебника
се отбелязва мнението на изследователи от института „Уърлдуоч“, а именно: „високите технологични и конструктивни
достижения на човека, ненаситното му потребителско отношение към природата, сложните химически и биологически
производства, експериментите на генно свръх микро-равнище променят изцяло представите за кризи и кризисни ситуации и довеждат до качествено нова структура на цялата система на управление на кризи и рискове“8.
Програма 2030 за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на ООН през 2015 г. представлява глобална
рамка, всеобхватен план за действие, който ЕС споделя за всички свои партньори, с цел изпълнение на 17-те цели за
устойчиво развитие, насочени към:
● Човешко достойнство;
● Регионална и глобална стабилност;
● Добро състояние на планетата;
● Справедливи и устойчиви общества;
● Изграждане на проспериращи икономики.
Според Българска платформа за международно развитие, цели на устойчиво развитие за мир и справедливост,
Цел 16 на Програма за устойчиво развитие се свързва с „насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво
развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива“. Тази цел не може да бъде отделена от другите цели на световно и европейско равнище. Затова
в подцели и индикатори за устойчиво развитие се посочва един от стратегическите документи, а именно Стратегия за
противодействие на радикализация и тероризма (2015 – 2020 гл) и План за изпълнение на Стратегия за противодействие на радикализация и тероризма.
Изводи:
Проучването на литературни и нормативни източници и проведено обществено проучване дават основание да се
направят някои изводи, а именно:
1. Проблемите с радикализацията изискват цялостен подход за противодействие, който да ангажира освен отговорните институции и редица граждански институции на централно и местно равнище.
2. Необходимо е разработване на стратегии за улесняване и подобряване на диалог и комуникации с мюсюлманските общности.
3. Следва да се засилят информиращите политики за същността на радикалния ислям.
4. Налице е необходимост от превръщане на образованието в един от най-важните фактори за предотвратяване
на риска от радикализация.
Заключение
Предотвратяването и изследването на феномена радикализация е национален, регионален и глобален приоритет,
който изисква продължаване на процеса на изследване с цел успешно решаване на целите за устойчиво развитие.
Образованието за икономическо, социално, културно, екологично възпитание е един от най-важните фактори за успех
към устойчиво развитие и премахване на рисковете от радикализация.
Гюлеметова, М. Концептуални основи на устойчиво развитие. НБУ, 2016.
Гюлеметова, М. Дебат за вярата, религията и света. Сборник доклади на Национален военен университет „В.
Левски“. В.Търново, 2020, с.176.
Стратегия за противодействие на радикализация и тероризъм (2015 – 2020 г.). https://www.pdf
Стратегия на Република България за интегриране на ромите. https://www.pdf
Център за изследване на демокрацията, 2016. https://www.pdf
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[Заглавие на

документа]
Приложение 1

АНКЕТА
Уважаеми студенти,
Провеждаме изследване по проблемите на образование за екологична сигурност и устойчиво развитие , поради което молим за
Вашето участие. Посочете мнение и оценка по въпросите като срещу формулираното твърдение поставете знак X, а на въпросите със
свободен отговор Вашите знания и компетенции. Благодарим Ви !
А . Общо за висшето образование

1. Според Вас висшето образование дава необходимите знания за практическа реализация на студентите на пазар на
труда?
а) да
б) от части
в) не
Б. Организация на учебен процес във висшето образование
1. Образование за екологична сигурност и устойчиво развитие е добре проектирано в учебните планове на Вашият
университет/ Висше училище?
а) съгласен
б) от части
в) не съгласен
2. Броят на часовете за образование в екологична сигурност и устойчиво развитие в университет/висше училище е:
а) достатъчен
б) от части
в) не достатъчен
3. Какви методи на обучение в учебния процес предпочитате?
а) традиционни
б) иновативни
в) не зная
4. Целта на устойчивото развитие е ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Екологична сигурност е ………………………………………………………………………………….. ………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................,
В. Потребности и интереси на студенти
1.В свободното си време обичам да се занимавам с……………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………
2. Как виждате бъдещето на своята специалност?..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Вашето име:
Университет/Висше училище

ТАКТИЧЕСКО И ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ
НА КОНТРАТЕРОРИСТИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВЗЕТИ ЗАЛОЖНИЦИ
курсант Стоянка Петрова

Академия на МВР, stoyanka_petrova.amvr@abv.bg
Резюме: В настоящия доклад се изследва явлението тероризъм и в частност неговата проявна форма
– вземане на заложници. Обърнато е внимание на особеностите на провеждането на контратерористични
операции за спасяване на похитени лица и на психологическата подготовка на служителите, водещи преговори
с терористи. Преговорният процес е разгледан като способ за най-ефективно неутрализиране на заплахи,
чрез решаване на даден конфликт по мирен път с минимални жертви. Целта на доклада е чрез анализиране на
дейността на антитерористичните звена в световен мащаб да бъде направено обобщение на най-съществените
прийоми за противодействие на международния тероризъм. Проучването на документи и изучаването на опита
от проведени контратерористични операции са основните методи, които са използвани при разработването
на доклада. Нарастването на броя на терористичните актове с взети заложници е изключително актуален
проблем на нашето съвремие, който оказва влияние върху състоянието на сигурността, икономиката и най-вече
на отбранителния сектор.
Ключови думи: заложници, тероризъм, антитерористични звена, контратероризъм, контратерористични
операции, водене на преговори
Cadet Stoyanka Petrova. TACTICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR HOSTAGE-RELEASE
COUNTER-TERRORISM OPERATIONS
Academy of the Ministry of Interior, stoyanka_petrova.amvr@abv.bg
Abstract: This report examines the phenomenon of terrorism and, in particular, its manifestation of hostage-taking.
Attention has been paid to the peculiarities of conducting counter-terrorism operations for rescuing abducted persons and to
the psychological training of the employees negotiating with terrorists. The negotiation process is viewed as a way to neutralize
threats in the most effective way, by resolving a conflict peacefully, with minimal casualties. The purpose of this report is
to analyze the activities of anti-terrorism units worldwide in order to summarize the most important methods of combating
international terrorism. The study of documents and the exploration of the experience of counter-terrorism operations are the
main methods used in the creation of the report. The increase in the number of terrorist acts with taken hostages is an extremely
current issue of our time, which affects the state of security, the economy and especially the defense sector.
Key words: hostages, terrorism, antiterrorism units, counterterrorism, counterterrorism operations, negotiation

В

съвременен план все по-често членове на терористични организации вземат заложници и затова предмет на разглеждане в настоящия доклад е този вид противообществена проява като форма на тероризъм.
Това престъпно деяние се отличава с висока степен на обществена опасност, може да има национален и международен характер. Обект на въздействие са както обикновените граждани, така и лица, ползващи се с международна защита.
Терористите не са ограничени от действащите законите и стават все по-малко ограничени от нормите на морала. Извършителите са фанатични и действат безлично по отношение на процеса на подбиране на жертвите и отношението към тях.
Често се идентифицират като борци за някаква кауза и се стремят към показност и гласност.
Антитерористичната практика от кризи с взети заложници през последните години показва, че воденето на преговори е не само необходимост, но и задължително условие за постигане на успех. Методът на преговорите е придобил
значителна обществена подкрепа и е пример за интелектуалната еволюция в правоохранителните структури.
Осъществяването на сравнителен анализ на явлението тероризъм води до извода, че „развитието на съвременното общество изисква непрекъснато наблюдение на случващите се във всяка една страна по света процеси“ (Петрова,
2020, с. 67). Оценката на риска и възможните заплахи е неизменна част от противодействието на тероризма.
Задачата на настоящия доклад е да се изследват характеристиките на тероризма, тактиката на провеждане на контратерористичните операции и процеса на водене на преговори, с цел подобряване работата на тактическите звена.
За нуждите на изследването са използвани методи за събиране на емпирична информация, логически познавателни
методи и разузнавателен анализ на откритите източници (OSINT).
1. Обща характеристика на тероризма и акта на вземане на заложници
Непрекъснато възникващите въоръжени конфликти, противопоставянето на различните религиозни общности и
политическата обстановка в световен мащаб спомагат тероризмът да придобие глобален характер. С него се цели
икономическа дестабилизация на страните-мишени, предизвикване на страх сред населението, преследва се промяна
на съществуващия световен ред.
Към настоящия момент всеобщо признато определение за тероризъм не съществува. Характеристиките на тероризма постоянно се променят и именно това затруднява даването на дефиниция за неговата същност.
Независимо от причините или мотивацията, които стоят зад тероризма, актът на упражняване на подобен вид
насилие над членовете на населението представлява нарушаване на тяхното достойнство, право на лична сигурност
и в най-лошия случай – нарушаване правото на живот.
Въпреки, че България не се възприема като обект, застрашен от терористични заплахи, има данни за потенциални
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терористи, пребиваващи на територията на страната. Терористите са част от т.нар. „спящи клетки“, които могат да
бъдат активирани след период на дългогодишно изчакване и да получат нареждане за извършване на атентат или
включване в заложническа акция. Тези групи могат да функционират в режим на изчакване докато условията са в тяхна
полза и да подберат подходящ обект на престъпно посегателство.
Терористичната дейност се характеризира още с мащабност на действията на терористите и последствията от
атаките им, значително финансиране, висок професионализъм и подготовка на терористите на основата на вече придобит опит от участие в различни конфликти, установяване на устойчиви връзки между терористичните организации и
транснационалната организирана престъпност.
В началото на заложническата криза се оформя най-критичният период, тъй като похитителите проявяват най-силна агресия в опитите си да установят контрол над ситуацията (Стойчев, 2016, с. 155). Заложниците са възприемани
единствено като средство за удовлетворяване на исканията на терористите (McMains & Mullins, 2010, р. 6). Идейният
модел на поведение на терористите е свързан с внушаване на страх и непредсказуемост на последващите действия.
Двата основни подхода в борбата с тероризма – твърд и гъвкав – имат за задача да осуетят постигането на стратегическите цели и задачи на терористите. Те могат да се използват поотделно, но дават по-добри резултати ако се
реализират в комбинация.
Решението за вземане на заложници може да възникне спонтанно или да бъде предварително планирано. Продължителността на срока за задържане на заложниците е основен фактор за развитието на взаимоотношенията между
заложници и похитители. В тази връзка, ако използването на определени психологически прийоми и тактики за психическо сломяване на терористите и убеждаването им да се предадат по мирен начин не доведе до отказ от престъпните
намерения, печеленето на време е от изключителна важност за подготовката на тактическите екипи за пресичане на
инцидента.
2. Освобождаването на заложници като вид контратерористични операции
В съдържателен аспект операциите за освобождаване на заложници се смятат за най-сложните високорискови
операции. От организационна гледна точка те изискват прецизно и щателно планиране, както и високо ниво на подготовка на участниците. Именно тренировъчният процес и задълбочената психологическа подготовка на служителите,
участващи в разрешаването на подобни кризисни ситуации, водят до неутрализиране на терористите и освобождаване
на заложниците.
В Република България като основно звено за щурмови контратерористични операции е предназначен Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ). При провеждане на операции извън страната могат да се използват и
подразделения от Силите за специални операции на Българската армия, като например 68 бригада „Специални сили“.
Формираното през 1993 г. подразделение има задачи по линия на противодействието на международния тероризъм,
провеждането на контратерористични операции за освобождаване на заложници и участва в хуманитарни и гражданско-военни операции (CIMIC).
Задължително условие за успешното провеждане на контратерористичните операции е да се открои по категоричен начин субординацията между отделните екипи. Дейността на преговорните и на тактическите екипи трябва да е
съсредоточена в определените от ръководителя на операцията рамки.
Целта на операциите е освобождаване на заложници при най-висока степен на безопасност за участниците в операцията и на лицата, които се намират в района на провеждането ѝ. Необходимо е да се предвиди, че има вероятност
похитителите също да са преминали през специализирана тактическа подготовка. Терористите прилагат различни
тактически действия и похвати като: тактическо придвижване, смяна на заетите позиции, барикадиране, използване на
експлозиви и на заложници като жив щит, контролиране на секторите за придвижване и др.
По време на цялата операция трябва да се поддържа визуален, огневи и физически контрол над застрашаващите сигурността субекти и измененията в обкръжаващата ги среда. При планирането на подобен вид високорискови операции е
необходимо да се отчита въздействието на елементите на географската среда върху техниката, въоръжението и личния
състав (Станчев, 2010).
3. Психология на воденето на преговори при взети заложници
Воденето на преговори е основна форма на поведение при разрешаване на конфликти. При преговарянето с терористи, взели заложници, е важен поведенческият подход. Поведенческият подход набляга на ролята, която личностните и индивидуалните характеристики на преговарящия играят в определяне на модела, по който ще се осъществят
преговорите. Методът на използването на преговори при решаване на кризисни ситуации не отрича използването на
силови средства, а ги допълва и обогатява. Трябва да се предвиди, че след неуспешни преговори винаги се стига до
силова намеса, но при неуспешна атака никога не е възможно връщане към несъстоял се преговорен процес.
От изключително значение при водене на преговори е поддържането на реципрочност на контакта (Ганчевски и
др., 1996, с. 114). В процеса на общуване, протича взаимно опознаване, при което и двете страни генерират определени сигнали чрез поведението си. Между преговарящите и похитителите трябва да се обособи взаимна обратна връзка.
В специалната полицейска и военна тактика воденето на преговори е известно още с термина „осъществяване на
тактически контакт“. Чуждестранният опит показва, че съвместното обучение на преговарящи и антитерористични подразделения допринася за развитието на специални компетенции за прилагане впоследствие на най-добрите практики.
Специалистите, които осъществяват преговорния процес, трябва винаги да имат готовност за промяна на стратегията
в зависимост от развитието на нововъзникнали негативни обстоятелства (Стойчев, 2016, с. 159).
Ефективни тактики в преговарянето са премахването на напрежението чрез осъществяване на доверителен контакт с терористите, демонстрация на психическа стабилност от страна на преговарящия, забавяне на преговорния
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процес с цел изучаване на терористите и заложниците, разузнаване на района, демонстрация на сила и решителни
действия с цел психологически натиск върху похитителите.
При осъществяването на контакт с похитителите трябва да се стремим към идентифициране на техния модел на
мислене, тъй като мисленето е пряко свързано с нагласите, ценностите и предразсъдъците.
В преговорния процес приложно поле може да намери и методът на психологичното профилиране (Стойчев, 2005,
с. 81). От изключителна важност е да се определи личната мотивация на терористите, за да се изгради преговорната
стратегия и възможните резервни поддържащи варианти на поведение от страна на преговарящия. Към настоящия
момент няма единодушие по отношение дали да се водят или не преговори с терористи. Някои развити страни (Русия)
имат категорична политика на отказ от преговори с терористи. Тази политика е обусловена от разбирането, че преговарянето е вид компромис към терористите и тяхното „легитимиране“, подкопава устоите на демокрацията и води до насърчаване на бъдещи терористични атаки. Въпреки тези разбирания, практиката сочи, че изправени пред заплахата от
терористични действия, в световен мащаб компетентните органи за противодействие редовно преговарят с терористи.
Заключение
Глобализацията на тероризма е неоспорим факт на нашето съвремие. За противодействие на престъпното явление е необходима комбинация от военни, дипломатически и политически действия, които да се реализират както
в национален, така и в международен мащаб. Ефектът и последствията от терористичната дейност възпрепятстват
устойчивото и демократично развитие на гражданските общества и сътрудничеството между отделните нации.
Воденето на преговори, плащането на откуп или изпълнението на исканията на терористите не гарантират освобождаването на взетите заложници. Изцяло ненасилствен подход към явлението тероризъм може да доведе до провал
в усилията за справяне с него, а прилагането на твърде агресивен подход рискува да се създадат конфликти сред
широката общественост и легитимиране на терористичната кауза.
Нарастването на броя на терористичните актове с взети заложници обуславя предприемането на мерки от превантивен характер, които да се прилагат в световен мащаб. Изготвянето на организационни стратегии за борба с
тероризма трябва да позволява:
● своевременно концентриране на всички налични данни за тази форма на подривна дейност;
● да се координират мероприятията на специализираните, централните и териториалните поделения;
● да се извършват съответните прогнози;
● да се разработват и провеждат допълнителни мерки, гарантиращи максимална степен на сигурност.
Борбата с това антисоциално противоправно явление изисква многостранно допълващо се участие на множество
специализирани структури, органи на местната и централната власт, обществени организации и съдействие от страна
на средствата за масово осведомяване.
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Резюме: Докладът представя някои психологически аспекти на религиозната радикализация предимно от
гледната точка на дълбинната психология и на психология на религията. Една от опасностите по религиозния път
към духовно осъществяване е фундаментализмът. От гледната точка на автора религиозната радикализация е
мотивирана повече от радикалния и агресивен начин на живот, отколкото от религиозен интегритет. Това е
точно обратното на истинския смисъл на религията, който е близо до психологическия процес на индивидуацията
– психологическа диференциация с цел развитие на индивидуалната личност.
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Abstract: The article presents some specific psychological aspects of religious radicalization mainly from the viewpoint
of the depth psychology and the psychology of religion. One of the dangers of the religious path to spiritual fulfilment is
fundamentalism. From my perspective the religious radicalization is usually motivated more by the radical and aggressive lifestyle
than by religious integrity. This is exactly the opposite of the true meaning of the religion which is close to the psychological
process of individuation - psychological differentiation, having for its goal the development of the individual personality.
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Н

икой не става религиозен радикалист изведнъж. Трябва да се каже, че религиозният радикализъм, не може да бъде
сведен само до едно конкретно вероизповедание, защото в историята има трагични примери за това как религиозен
радикализъм е проявяван от представители на различни вероизповедания. В този смисъл, когато се говори за религиозен радикализъм, не е правилно да се вменява като вина само на исляма, както през последните години е актуално
да се прави. Използването на религията за обслужване на определен агресивен замисъл е доста познато явление в
историята. На този етап в Европа, за съжаление, с религиозния радикализъм се свързват най-вече опитите ислямът да
бъде превърнат за пореден път в оръжие на агресия.
Религиозният радикализмът е сложен процес. Има много фактори, които способстват или водят към религиозна
радикализация. Те могат да бъдат открити както на макро- и микро-социално ниво, така и на индивидуално-личностно. На макро-социално ниво фактор е глобализацията, която позволява безпрепятствено разпространение на
идеологии, безпроблемно движение на хора и средства. От този порядък са и проблемите в интеграцията на малцинствени групи, бедността и социалната безперспективност. На микро-социално ниво като значими фактори се
разглеждат категории като социалната идентификация, колективните емоции, взаимодействието между отделните
групи, отчуждаването от държавата и обществото. Един от специфичните фактори за агресивна религиозна радикализация е чувството за уязвимост на индивида от страна на държавата – усещането у отделни хора или групи, че не
могат да получат от държавата необходимата защита на своите права и законни интереси. На индивидуално ниво
действат фактори като личностни характеристики, личен опит, емоции, пол, възраст и т.н.
В този доклад ще разгледаме някои психологически аспекти на религиозната радикализация предимно от гледната точка на дълбинната психология и в частност на психология на религията, като обект на анализ ще бъдат основно
индивидуално-личностните фактори.
Основната идея в класическите и съвременните психологични теории е, че конфликтите, фрустрациите и преживяването за несигурност могат да активират войнствено-агресивни реакции, които са много отдалечени от предизвикалите ги изначални трудности. Зигмунд и Анна Фройд популяризират схващането, че мотивациите, влизащи в конфликт
една с друга, могат да породят особени и крайни форми на защита срещу възникващата в резултат от конфликта
тревожност. „Прекомерно интензивните“, „свръхценни“ мисли формират своеобразни „психични бентове“, които ефективно потискат атакуващите конфликти. От тази перспектива релевантните на агресивната религиозна радикализация
защитни механизми, като рационализация, фантазиране, регрес до инфантилни нива на психична организация и проециране на собствената враждебност върху околните, могат да се разглеждат като механизми, посредством които
хората успяват за изтласкат други мотивационни конфликти в живота си.
Според Макгрегор (Mcgregor, 2015) много теории за заплахите и защитите възникват на базата на идеята, че
компенсацията се случва, защото заплахата срещу даден психологичен ресурс (самочувствие, сигурност, интегритет,
вяра в безсмъртието, принадлежност, екзистенциален смисъл или усещане за личен контрол) поражда компенсаторни реакции, чиято цел е неговото възстановяване, често пъти по заобиколни, завоалирани начини. Например, ако
един повишаващ тревожността личен провал породи възглед, който принизява по враждебен начин дадена външна,
чужда група или заклеймява моралните нарушения, различните теории биха интерпретирали това като завоалирана
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компенсация на застрашена самооценка, на чувството за сигурност и безопасност, на убеждения, интегритет, вяра в
безсмъртието, принадлежност, екзистенциален смисъл или усещане на личен контрол По същия начин, теоретичната
перспектива за психичната компенсация разглежда агресивната религиозна радикализация като индиректна стратегия
за възстановяване на каквато и да било базисна нужда, която е била застрашена от някаква психологична заплаха.
Твърди се, че агресивната религиозна радикализация би могла да е открита, конструктивна форма на борба за
свобода, насочена към възстановяване на социалната справедливост спрямо потиснатите или налагане на определена религиозна истина. Например страданията, причинени на мюсюлманите по време на продължителната Западна
колониална хегемония, лицемерието, политическите вмешателства, експлоатацията на петролните залежи, икономическите санкции, които се отразяват най-вече на обикновените бедни хора, военните интервенции се идентифицират
като катализатори на ислямския екстремизъм. Въпреки, че поддържаното от подобни реални фактори негодувание
несъмнено е част от цялата картина и агресивната религиозна радикализация може да е отчасти мотивирана от такива,
целящи позитивни промени прагматични доводи, характеристиките на религиозна радикализация поставят под сериозно съмнение адекватността на подобни явни, директни обяснения.
Много често агресивната религиозна радикализация е безразсъдна и контрапродуктивна. Един от първите примери за агресивна религиозна радикализация е потисканата древна юдейска секта на Зилотите, избивала всеки, който
изразявал несъгласие с нейните екстремистки идеи, дори и собствените си членове, които не изглеждали достатъчно
посветени и отдадени на каузата. Екстремизмът на Зилотите довежда до разоряването и унищожаването на Древна
Юдея от управляващите римляни (Mcgregor, 2015).
Подобна участ спохожда и първите християнски кръстоносци. След призива на папа Урбан през 1086 г. да се
възкреси славата на империята на Карл Велики и да се спасят Светите земи от Злото, военни части, състоящи се от
крайно ентусиазирани, но много зле подготвени кръстоносци поема от Франция към Йерусалим, далеч преди официално обявената начална дата на Първия кръстоносен поход. Те започват да убиват наред всеки, изпречил се на пътя им,
който изглежда като човек от друга националност или религия. Скоро след това биват унищожени от първата вълна на
организирана съпротива, пред която се изправят.
По сходен начин, насилието, упражнявано от „Ислямска държава“ и други подобни екстремистки групи изглежда
безразсъдно и контрапродуктивно. Публикуването на документирани жестокости от тях може и да изпълнява определена стратегическа функция, дотолкова, доколкото цели да обезкуражи и обезсили съпротивата на нападнатите градове,
но едновременно с това обръща целия свят срещу тях. Дори водещи ислямски страни като Иран, Ирак, Йордания, Саудитска Арабия, ОАЕ и Турция, които при други обстоятелства биха могли да симпатизират на легитимните претенции
за социална справедливост спрямо мюсюлманите, са се присъединили към коалицията на Западните държави срещу
ИДИЛ.
Всъщност основната причина за съмнение в прагматичната мотивация на агресивната религиозна радикализация
се корени в ретроградната същност на нейните религиозни претенции. Същинската религиозност обичайно се свързва със смиреност, скромност, признаване на мистичното начало, състрадателна загриженост за другите и отказ от
упражняването на насилие. Тези характеристики на повечето религии са в разрез с „черно-бяла“, фанатична и крайно
враждебна логика, изразявана в рамките на агресивната религиозната радикализация, която много повече наподобява психологичните защити. Юнг смята, че човекът е „естествено религиозен“, като религиозната функция е толкова
силна, колкото инстинктът за секс или агресия. Като естествена форма на психична експресия, религията според него
е подходящ обект за психологическо наблюдение и анализ. Но реалността на божествения образ от гледна точка на
аналитичната психология се разглежда като обединяващ и трансцедентен символ, който е способен да събере заедно
хетерогенните психични части или да обедини поляризираните противоположности. Като всеки образ той е един психичен продукт, различен от обекта, който се опитва да представи и към който е насочен. Образът на Бога принадлежи
към реалност, която е трансцедентална на съзнанието, изисква внимание, привлича енергия и е аналогична на идея,
която в подобна форма е била наложена на човечеството по всички краища на света и във всички времена. Представата или образа на Бога, като психологически носител, Юнг нарича „цялостна личност“ – основно понятие в неговата
психологическа система. Той я разглежда като нещо, което действа като подреждащ принцип в личността. Идеята, че
Аз-ът е длъжен да отговаря на изискванията на цялостната личност е централна в концепцията на Юнг за индивидуацията – процесът на себеосъществяването. Аналитичната психология смята, че всеки живот включва примиряване и
преодоляване на хетерогенни и конфликтни импулси. Един съюз между индивида и колективната психика е възможен
единствено, когато е налице жива и утвърдена религиозна нагласа.
При новоприетите в редиците на дадено радикално религиозно движение членове обикновено липсва утвърдена религиозна нагласа и прагматична, същинска религиозна отдаденост, която се основава на един комплексен
идеен фундамент. Вместо това най-често се забелязват много бедни, ограничени и повърхностни религиозни познания, които формират и поддържат отдадеността им. Като цяло оскъдните религиозни познания са една от причините
за податливостта на определени хора към религиозна радикализация. Така или иначе повечето вярващи подхождат
към религията повърхностно и с фатално неразбиране. Изискването за следване на идеала и за стремеж да го достигнем би трябвало да е резултат от развитието и извисяването на „вътрешния човек“. Всъщност обаче този идеал
е превърнат от повърхностни и формалистично настроени вярващи в един външен обект на преклонение и точно
това почитане на външния обект му пречи да достигне до дълбините на душата и да я превърне в цялост, следвайки
един идеал. На Мохамед или Христос наистина може да се подражава и до крайна степен на догматизация, без
подражателят да се доближи до идеала или неговия смисъл. Защото не става въпрос за подражание, което оставя
човека непроменен и го превръща в някакъв придатък, а за осъществяване на идеала на самия човек – в собствения
му индивидуален живот.
Според Юнг (Юнг, 1995). Една силна религиозна проекция може да лиши душата от нейните достойнства, така че
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поради чисто обедняване тя става неспособна на по-нататъшно развитие и остава в едно неосъзнато състояние. Всеки
архетип е способен на безкрайно развитие и диференциация. Следователно той може да бъде повече или по-малко
развит. В една външна форма на религията, в която ударението пада върху външната фигура – типично за членове
на крайни религиозни радикални течения – и в която следователно имаме работа с повече или по-малко пълна проекция, архетипът е идентичен с екстернализираните идеи, но остава несъзнаван като психичен фактор. Когато едно
несъзнавано съдържание бива заместено от някакъв проециран образ до такава степен, цялото му участие и влияние
върху съзнавания дух се прекъсва. Така то губи правото на собствен живот, защото не може да упражнява присъщото
му формиращо влияние върху съзнанието. Нещо повече, то остава в своята първична форма – непроменено, защото
в несъзнаваното нищо не се променя.
Ето защо един силно вярващ, който е с агресивни и радикални религиозни възгледи, може да остане напълно
неразвит и непроменен във вътрешната си душа, ако „целият негов Бог“ е външен и той не го преживява в душата си.
Неговите решаващи мотиви, неговите ръководни интереси и импулси не произхождат от сферата на мюсюлманството
или християнството, а от несъзнаваната и неразвита психика, която е толкова езическа и архаична, колкото винаги е
била. Следователно докато религията е само вяра в една външна форма, а религиозната функция не се преживява в
нашите собствени души – нищо важно не се е случило.
Когато Юнг като психолог твърди, че Бог е архетип, той има предвид „типа в психиката“. Но аналитичната психология не е метафизика и не може да изказва предположения за първичния произход на архетипа. На основата на сравнително изследване като една емпирична наука аналитичната психология може единствено да установи дали например
„отпечатъкът“, намерен в психиката може или не може да се нарече „образ на бога“. Напълно разбираемо е аналитичната психология да мисли в норми, диаметрално противоположни на теологията, защото за психологията религиозните
фигури са насочени към личността, докато за теологията личността говори за нейната, теологична централна фигура.
Може да се обобщи, че обикновено религиозната радикализация има бедна идеалистична основа; изглежда, че
тя в по-голяма степен е ориентирана към възможността за конкретно участие във враждебно настроени авторитарни
групи, които възвеличават агресивните действия, осъществявани под прикритието на една свръх-опростена идеология. Именно чрез такова конкретно участие в силно опростени, „черно-бели“ идеологии, хората със слаба, нестабилна
идентичност (т.е. морално колебливите и обърканите) са в състояние да получат едно външно-реферирано усещане
за „идентичност, посока, принадлежност и духовна реализация“, водещо до постигане на по-силен смисъл и значение в
живота им. Групите, агресията и „екшъна“ могат да активират състояния на целенасочена мотивация, а тези състояния
се преживяват като носещи личен смисъл.
Без ръководното и ограничаващо влияние на зрялата личностна или религиозна идентичност, която по принцип е
просоциална и алтруистична, конкретните, рискови, агресивни, враждебни и колективистични способи за активиране
на религиозната радикализация могат да бъдат особено примамливи.
На повърхностно ниво, би могло да изглежда погрешно да се твърди, че религиозните радикалисти са със слаба, нестабилна идентичност, когато риториката им прелива от морална категоричност и мегаломанна самонадеяност.
Теориите за нарцисизма, обаче, налагат разбирането, че това открито демонстриране на собствената специалност,
привилегированост и важност е реакция на слаба способност за изграждане и поддържане на богато нюансирани,
многопластови и реалистични идеали. Ригидната нарцистична фасада всъщност прикрива уязвимостта към тревожностно-обусловен дистрес на една ранима и изгубена душа. Реактивната нарцистична ярост, упражняването на наказания и коравосърдечното пренебрегване на другите са особено разпространени между хората, чиято грандиозност e
в противоречие с подлежащите ѝ чувства на уязвимост и срам.
От тази перспектива, агресивната религиозна радикализация е форма на нарцистична реакция, която изглежда привлекателна на хората със слаба, нестабилна идентичност. Те са най-податливи на съмнителните, грандиозни
религиозни идеали, защото не притежават ясна идентичност, която би могла да противостои на последните и имат
силна потребност да „избягат“ от проблемния си Аз. Съответно те са в най-голяма степен склонни към крайности като
членството в радикално-религиозни движения, за да позитивират Аз-а си и към деиндивидуализирано следване на
груповия авторитет. И двата процеса ориентират хората със слаба идентичност към групова лоялност и към агресивни,
конкретно-буквални действия без изблици на съвест.
Може да се каже, че ясните ценности усилват резилианса, когато човек се изправи пред заплахата от тревожностен дистрес. Те подпомагат инструменталното, активно справяне, като стабилизират способността за оценка, приоритизиране и адаптиране на целите. Те също така предоставят готов фокус, позволяващ активирането на целенасочена
мотивация и успокояването на тревожността. По този начин, ценностите помагат да хората да се справят успешно с
житейските фрустрации, избори, неясноти и несигурност. Без автентични и уверено възприети ценностни идентификации, е необходим някакъв друг, външен стожер, който да ръководи изборите и да успокоява дистреса. Ригидното
(конкретно-буквално) и екстремно посвещаване на враждебно настроени, авторитарни групи може да бъде обичайната
алтернатива за диспозиционно предразположените към него (Mcgregor, 2015).
В заключение може да се каже, че вярата и разбирането за религиозността би трябвало да е личен въпрос на
всеки човек. Затова в България държавата е отделена от църквата, респективно и от ръководните органи на другите вероизповедания. Но се получава един парадокс, който заплашва устоите на обществото. Там, където нашата българска
държава се оттегли от ангажимент, включително и към религиозните вероизповедания, включително към регулиране
на тяхното финансиране, там се намесват други държави. Затова смятам, че не е противоестествено и не е недемократично, а напротив – израз на демократичен ангажимент към мира в държавата, тя да се намеси и да блокира външното
финансиране, да блокира външните недобронамерени влияния.
Изключително необходимо е и да се заложи интеррелигиозно обучение в училищата в часовете по религия, защото няма световен мир без религиозен мир. Необходимо е да се разглеждат конкуриращите истини на религиите.
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Християни, мюсюлмани, индуси и будисти познават страданието и нуждата от духовно развитие на „вътрешния човек“.
Те имат различни традиции, познаването на които е важно да се заложи в часовете по религия. Познаването на вярванията на различните вероизповедания ще затрудни индоктринирането на подрастващите с религиозни текстове, които
пропагандират насилие.
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Резюме: Докладът има за цел по емпиричен път да установи и анализира специфичните измерения в
пропагандната дейност в радикалните и терористични движения в опит да популяризират целите си сред значими
за тях целеви групи. В резултат на това намерение авторите подлагат на оценка различни по вид пропагандни
източници (електронни и печатни издания). Използваният инструмент за анализ е СКЕЙМ анализ. Получените
резултати се очаква да осветлят потенциалните целеви аудитории, които са предмет на пропагандата и да се
посочат мерки за противодействие.
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Abstract: The report aims to empirically identify and analyze the specific dimensions of propaganda in radical and
terrorist movements in an attempt to promote their goals among important target groups. As a result of this intention, the
authors evaluate various types of propaganda sources (electronic and printed editions). The analysis tool used is SCAME
analysis. The obtained results are expected to shed light on the potential target audiences that are the subject of propaganda
and countermeasures are indicated.
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Н

ачалото на третото десетилетие на XXI век ни дава пълното основание да възприемаме информационното пространство вече не само като наш „приятел“, където да потърсим и открием потенциално значима информация, а
като пространство, където всъщност се води битка за нашите умове. В тази връзка показателно се явява изследването
на Маклауд (MacLeod, 2019). Там той установява, че към 2018 г. по-малко от 50% от хората (в Америка и Европа)
притежават, а още по-малко от тях (около 10 до 20%) ползват реално задграничните си паспорти, за да пътуват в чужбина. Оказва се, че ние хората познаваме света около нас непряко. Основно контактът е индиректен благодарение на
медиите, публикации в печата и най-вече чрез интернет. Вземайки предвид позицията на Кари (Carey, 1997) за растежа
на пропагандата, като част от т.нар. „три големи растежа на XX век“ (пропагандата, демокрацията и корпорациите),
можем да предположим, че хората ще познават доста относително реалните измерения на света около тях. Ето защо
възможностите за информиране на отделната личност условно могат да се разделят в две направления: посредством
електронните медии и интернет (най-вече социалните мрежи), а на втори план са разказите от първо лице и научните
публикации (които са изпъстрени с факти, но изискват допълнителни познания, за да се вникне в съдържанието им, а
освен това често са и с платен достъп). В този контекст особеностите на пропагандата могат да намерят благоприятна
почва в първото направление (информиране от мрежата), допринасяйки за въпросната относителност в познанията ни
за света. Тази относителност често пъти се характеризира с доста деформирано съдържание (например фалшивите
новини), дължащо се на спецификата на публикуваното съдържание в мрежата (често пъти анонимно, с комерсиална
цел, в други случаи с пропагандна цел, без изисквания за достоверност на публикуваната информация и т.н.).
Съчетанието на технологичния прогрес с интернет затвърди представата, че информацията е власт. Популярността на социалните медии е полезно средство за мобилизация, което позволява на хора със сходни възгледи да се
обединят/мобилизират около общи за тях проблеми. Социалните мрежи свързват хора със сходни възгледи без оглед
на географските разстояния. Те им позволяват да общуват и да се изолират във „филтриращи балони“ от онези, чиито
възгледи не харесват. Когато хората общуват лице в лице, броят на онези, които вярват във фантасмагорични конспиративни теории обикновено е много малък, докато онлайн човек може да открие хиляди мислещи като него (Erbschloe,
2019; Олбрайт, 2018). Ето защо, в общия случай, интернет е благоприятна среда, която улеснява разпространението
на невярна информация от различно естество.
Пропагандата в същността си представлява метод за социално влияние, чрез който се стреми да се затвърдят
или променят убежденията, нагласите и действията на целевите аудитории, като се представя силно предубедена
информация или чиста дезинформация. Обикновено съдържа емоционален апел в подкрепа на идея, действие или
за омаловажаване на нечии идеи или програми (VandenBos, 2015, р. 845). Или с други думи пропагандата се свежда
до систематични усилия за разпространяване на мнения или убеждения, без да се взема под внимание точността на
информацията, представена в съобщението.
В частност, заложеният механизъм на въздействие на пропагандните материали на терористичните групи е добре
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познат – публикуваното съдържание следва да предизвика недоволство и дори гняв срещу правителството/та и държавността. Съобщенията насочени за вербуване често пъти целят отключването на емоционална реакция, въз основа
на реални или изопачени факти, свързани с добре известни несправедливости в живота (Фукуяма, 2019).
Закономерно съюзът между видовете информационни платформи (най-вече интернет) могат да породят усещане както за чудеса, така и за чудовища. Формиращата се амалгама от насищане с информация (от различни по вид
информационни платформи) и особеностите на пропагандата, като съчетание, се ползва от различни заинтересовани
субекти, организации, а в някои случаи и правителства, в опитите им да постигнат целите си (Jowett & O’Donnell, 2015).
Терористичните организации не правят изключение в опитите си да пропагандират различни елементи на дейността
си, в това число и да разширяват сферата си на влияние сред потенциални целеви аудитории.
Терористичните групи като Ал Кайда на Арабския Полуостров (AQAP) и Ислямска държава (IS) публикуват материали
(на различен по вид медия-носители – електронни списания и поредица от сайтове в интернет), за да разпространяват
своите идеологии, да се дефинират пред враговете си, да изграждат идентичност сред и извън целевите си аудитории
и да набират последователи. Според Покалова (Pokalova, 2020) терористичните групи разчитат най-вече на онлайн разпространението на екстремистки разкази, които се харесват на определена аудитория и засягат състав на последователи,
чрез съпоставяне на различни конструкции на идентичността.
Неуспехът да се познава динамиката на развитието на съдържанието на онлайн пропагандата, впоследствие
може да се окаже в ущърб на контратерористичната дейност. Това е особено важно поради нарастването на терористичните атаки, мотивирани от публикации в списания като „Inspire“, „Dabiq“ и „Rumiyah“. Там са поместени многобройни
статии, описващи атаки на превозни средства, пробождания с нож, посичане с мачете (брадва), дерайлиране на влак
и атаки с експлозиви. Например оцелелият извършител на бомбения атентат в Бостънския маратон Джохар Царнаев
(на 15 април 2013 година избухват 2 експлозии по време на ежегодния маратон в Бостън, щата Масачузетс, САЩ)
разкрива пред разследващите, че той и брат му са извлекли инструкции за изработване на бомби от списание „Inspire“
на терористичната организация Ал Кайда (Pokalova, 2020).
Терористите сами отбелязват важността на специфичната реториката, разпространявана чрез медиите. Още през
2005 г. Айман Ал-Зауахири в писмо до Абу Мусаб ал Заркауи пише: „Ние сме в битка и голяма част от нея се води
на бойното поле на медиите“. Заловени документи показват, че Ал Кайда, а по-късно и Ислямска държава (ИД), са
разработили проект за медийни ефекти със сложна система от офиси с цел широко представителство в медиите. През
2008 г., ИД определя като един от приоритетите си ползването на интернет и сателитни канали като медия-носители
за манипулиране на целеви аудитории в чужбина. На практика ИД е лидер сред терористичните организации в полето
на пропагандата. Те ползват всички популярни съвременни начини за разпространение на информация, за да набират
бойци, да сплашват враговете си и да пропагандират твърдението си, че са създали халифат, а така също и единна
мюсюлманска държава (Stevens, 2016; Erbschloe, 2019).
Материалите, публикувани от терористичните групи, са отличен източник на информация за идеологическите им
основи. Те често дефинират своите врагове и подчертават разликите между техния собствен подход и този на конкуриращи се терористични организации (Маринов, 2016). Налице е стремеж да постигнат съчувствие към каузата си
посредством изтъкване на мотиви за несправедливости, извършени по отношение на определени социални групи, към
които се числят те самите. Респективно пропагандните материали умело се свързват с оплакванията, които хората
изпитват с цел да разпалят гняв срещу своите правителства или трети държави (Pokalova, 2020; Харари, 2018).
Постановка на изследването
Цел: по емпиричен път да се анализират специфичните измерения в пропагандната дейност на радикални и терористични движения, в опита им да намерят популярност сред значими за тях целеви групи, като се установят целевите
аудитории (ЦА) и ефектите на въздействие (ЕВ).
Предмет на изследването: онлайн издания на списанията „Inspire“, „Istok“, „Dabiq“ и „Rumiyah“, социалните мрежи
и аудиовизуални материали, публикувани в интернет.
Обект на изследването: пропагандната дейност на терористичните групировки в статии, снимков материал и аудиовизуални материали публикувани в интернет.
Теза: пропагандната дейност на радикалните и терористични движения е насочена към популяризиране на дейността им за набиране на бойци и за събуждане на страх.
Основна задача: да се проучи съдържанието на публикации в онлайн списания, социални мрежи и други публикации посредством адаптирана за целта карта за оценка.
Методика на изследването: индуктивен контент-анализ, посредством качествена оценка на данните с карта за
оценка (SCAME анализ).
SCAME анализът позволява да се получи информация от противостоящата пропаганда по отношение на заложените цели, намерения, собствените уязвимости, както и да се предложат дейности за минимизиране на ефектите.
Оценяват се пет категории: източника на пропагандата (Source), съдържание на посланието (Content), целевата аудитория (Audience), ползваната медия носител (Media) и анализ на ефектите (Effects) (FM 3-05.301, 2003, р.11-10 – 11-14).
Процедура на изследването
За постигане целта на изследването е разработената карта за оценка (виж Приложение 1), в съответствие с изискванията в публикацията „Психологически операции – техники и процедури“ (FM 3-05.301, 2003). Контент-анализът
в същността изисква анализ и синтез на информация. Наличният текст в източниците (публикациите) първо се диференцира по отделните „категории на анализа“ (съобразно петте категории на SCAME анализа), след което се преброяват и синтезират „единиците на наблюдение“ (съобразно подкатегориите на картата за оценка), след което отново се
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обобщава в по-големи логически цялости.
С оглед широтата на предоставяния информационен ресурс от SCAME анализа ще бъдат посочени, и то в систематизиран вид, само две от категориите: целевата аудитория (ЦА) и ефектите на въздействие (ЕВ) в изследваните
пропагандни материали.
Изследваните материали (източниците) са разделени в три групи, както следва:
1. Анализ на материали, публикувани в интернет и социалните мрежи;
2. Анализ на материали, публикувани в печатни издания;
3. Анализ на аудиовизуални материали.
Ограничения: настоящото изследване почива върху явни и достъпни в интернет източници.
Получени резултати
В първата група обект на оценка са снимки и статии, публикувани в социалните мрежи – Фейсбук, Туитър и Инстаграм. Анализиран е обем от 20 обекта. За всеки от тях е съставена карта със SCAME анализ. Систематизираните данни
от картите посредством индуктивен контент-анализ установиха следните по-значими особености: социалните мрежи
са претрупани с богат снимков материал, пъстрота в линиите за убеждаване, свободно и без ограничения се споделят
в мрежата, доминира сивата пропаганда. Възможни са широк кръг от интерпретации в зависимост от културните характеристики на различните ЦА. От получените резултати могат да бъдат направени следните по-важни обобщения:
Характеристика на целевите аудитории (ЦА):
– явна аудитория – всички потенциални потребителите в интернет;
– крайна аудитория – при крайната аудитория се установи стесняване на характера на аудиторията – млади жени,
които да бъдат привлечени към радикални движения и хора, които да приемат исляма за своя религия;
– междинна аудитория и непредвидена аудитория – всички потребители в интернет. Това могат да бъдат както
подражатели, така и техни врагове, както и неутрални ЦА.
Ефектите на въздействие (ЕВ), които се опитват да постигнат, чрез пропагандните материали също са разнородни:
– събуждане на състрадание към Арабския свят и случващото се в Близкия изток;
– събуждане на омраза и агресия – (доминират картини на страдащи хора, разрушени сгради, окървавени религиозни символи и др.);
– събуждане на съпричастност – цивилни лица, жертви на насилие;
– мотивиране на ЦА – възраждане на т.нар. традиционно мюсюлманско семейство, събуждане силата на вярата
в религията.
Втората група изследвани материали касае печатните издания. На оценка са подложени статии и снимков материал
публикувани в списанията – „Inspire“, „Dabiq“, „Istok“ и „Rumiyah“. Методът на оценка е същият – попълване на карта за
оценка, а анализът следва индуктивния подход. Оценени са 17 източника. Списанията, издавани от терористични организации и радикални движения, са публикувани на арабски, английски, немски, руски, турски, френски език. Дизайнът и
качеството на снимките са на много високо ниво. Публикуват се новини от света, от „Халифата“, новини от Близкия изток,
новини, свързани с битките на организациите. В списанията, издавани от Ал Кайда се включват обучаващи статии, които
от разстояние учат читателите как да извършват терористични нападения – дерайлиране на влакове, направа на самоделни бомби и др. От получените резултати могат да бъдат направени следните по-важни обобщения:
В списанията, предназначени за вътрешните ЦА се наблюдават елементи на екстремизъм – самоучители и примери с бойци, извършили подвиг към терористичната организация, докато в тези, предназначени за външна аудитория
липсва този елемент. За външните ЦА статиите в списанията се стремят да възвеличат ролята на религията, да възхвалят терористите и най-вече да покажат своят принос в създаването на „Халифата“;
ЦА на списанията не са ограничени – всеки имащ достъп до интернет може да се запознае с тях. Установените
особености са:
– явна аудитория – членове на радикални движения, екстремисти, симпатизанти, мюсюлмани, друговерци, врагове;
– крайна аудитория – при крайната аудитория се забелязва голяма разнородност – от симпатизанти и екстремисти,
през мюсюлманското население, до конкретна нация (в случая американската, в частност Американското правителство);
– междинна аудитория и непредвидена аудитория – всички, които имат достът до списанията. Това могат да бъдат
както техни подражатели така и техни врагове и неутрални.
Търсените ЕВ са:
– събуждане на симпатии;
– почитане на мюсюлманската религия;
– подтикване към екстремизъм;
– събуждане на страх у външните ЦА.
При третата група, изследвани материали – аудиовизуалните, може да се отбележи, че почти всички видео файлове,
споделяни в интернет пространството, разпространявани от радикалните движения, вече не са достъпни. Причината за това
са система от мерки на правителствата за противодействие на тероризма. В анализираните видеоклипове, които заснемат и
разпространяват терористични организации и радикални движения, се наблюдава най-често темата за присъединяване към
организацията. Жени разказващи за семейния си живот и бит, бойци разказващи за пътя към Аллах, видеоклипове с деца,
които биват обучавани да се бият за Халифата, красотата на животът без материалното и близостта до Бог. Друга позната
тема сред пропагандните материали са видеата от бойното поле, заснети с GoPro, масово убийство на хора и заплахи към
американското население. От получените резултати могат да бъдат направени следните по-важни обобщения:
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ЦА на аудиовизуалните материали са неограничени – всеки имащ достъп до интернет може да се запознае с тях.
ЦА са:
– явна аудитория – симпатизанти, мюсюлмани, врагове на организацията;
– крайна аудитория – при крайната аудитория също се запазва тенденцията за обръщение към мюсюлмани и
привличането им в Халифата. Другата крайна аудитория са враговете, към които се отправят с директни заплахи.
– междинна аудитория и непредвидена аудитория – всички, които имат достът до аудиовизуалните материали.
Това могат да бъдат както техни подражатели, така и техни врагове и неутрални.
ЕВ, които са търсени при тези пропагандни материали са:
– привличане към мюсюлманската религия и нейното почитане;
– поддържане бойния дух на бойците;
– всяване на страх у целевата аудитория, чрез демонстрации или директни заплахи.
От проведения анализ стана ясно, че различните терористични организации, имат различни целеви аудитории и
търсят различни ефекти от пропагандната си дейност. Установиха се следните по-значими особености:
Терористичните организации, свързани с т.нар. война с Израел, целят чрез пропагандата си да събудят съчувствие у ЦА. Небезизвестно е, че федаините, членове на Фатах и Народен фронт за освобождение на Палестина, се
присъединяват към организациите доброволно, следвайки каузата и някакъв латентен спомен за годините, преди пристигането на евреите на арабския полуостров. В пропагандата им не се набляга на религията, а по-скоро на историята.
Тя е идеологическа. Забелязва се и това, че те демонизират врага, показват последствията от жестокостите, които
им налага той. ЦА е широка – не се заключава единствено до изповядвана религия, национална принадлежност или
конкретен враг.
Ал Кайда и сродните ѝ терористични организации в своята пропаганда наблягат на обръщенията директно към
САЩ и на насърчаването на екстремистите. При тях липсва момента на привличане на бойци на дадена територия, а се
наблюдава мотивирането им да извършват терористични актове на мястото, където се намират. ЦА е мюсюлманското
население, но и враговете на САЩ.
ИД набляга на създаването на физически Халифат и привличане на мюсюлмани в него. В пропагандните им
материали на преден план са поставени цитати от Коран, тълкувания на Коран и показване на правилния път към
Джихад. В голяма част от материалите им те се обръщат към младите, които живеят по целия свят, но изповядват
ислям. Мотивират ги да заминат за място, където ще могат да живеят по законите на шариата. Целевата им аудитория
е главно мюсюлманското население.
Постигнатите резултати от направения анализ, са в унисон с работата на Покалова (Pokalova, 2020), в чиито
труд и анализираните от нея статии показват, че петте най-разпространени теми са религията (12% от всички 555
статии), похвала на лица (9%), водене на джихад (8%), инструкции за атаки (7%) и война срещу близкия враг (7%).
Не е изненадващо, че както Ал Кайда, така и ИД силно разчитат на религиозни оправдания за своите действия. И при
трите списания (Inspire, Dabiq и Rumiyah), разгледани и в настоящето изследване, се отделя място на екстремистките
интерпретации на религиозни принципи. И двете организации, които стоят зад тези издания (Ал Кайда и ИД), оправдават насилието като джихад, съсредоточен срещу враговете. Посветени на похвала на лица, посветили живота си на
действия срещу врага са 9% от публикациите. Подобно разпространение е критично от гледна точка на привличането
на бойци. Похвалата на лица, присъединили се към Ал Кайда и ИД, може да бъде мотивиращ фактор, разпространяван
онлайн и по този начин знанието за определени действия може да вдъхнови лица да извършват нападения в името на
терористична организация и нейната идеологията.
Заключение
В резултат на представените по-горе данни, произтеклата систематика и направения анализ може да се приеме,
че е постигната целта на изследването, а именно като се посочват ЦА и ЕВ, които са предмет на дейност на Ал Кайда
и ИД. Установеният широк спектър от ЦА (външни и вътрешни) и свързаните с тях ЕВ, които в голяма степен се припокриват с анализа на Покалова (Pokalova, 2020), демонстрират произтичащата необходимост да не бъдат подценявани
опасните ефекти на въздействие, водещи до религиозен екстремизъм, подбуждане към бойни действия, терористични
атаки и др. в различен кръг от хора, което довежда до необходимостта от система от мерки на различно ниво, свързани
с възможните за противодействие в посока намаляване потенциала на пропагандната на ИД и Ал Кайда в света. Ето
защо специалистите занимаващи се с противодействието трябва добре да познават религиозните традиции, културните различия, социалните, икономическите и политически реалности на населението. Произтичащите от това вярвания,
страхове и необходимости са част от възможните решения.
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Приложение 1
Карта за оценка по метода на SCAME анализа (FM 3-05.301, 2003)
Анализ на източника:

Анализ на аудиторията:

1. Елемент на източника

1. Явна аудитория

- артист

2. Крайна аудитория

- автор

3. Междинна аудитория

- достоверен източник

4. Непредвидена аудитория

2. Тип пропаганда

Анализ на медиите:

- бяла

1. Тип

- сива

- радио

- черна

- телевизия

3. Правдоподобност на всеки елемент на източника

- печат

- артист

- вестник/списание

- автор

- интернет

- достоверен източник

- друго

Анализ на съдържанието:

2. Честота

1. Цел на съобщението

3. Разположение

2. Линия на убеждаване

4. Място на произход

3. Морал на източника

5. Технически характеристики

4. Неволна информация в съобщението (ключови думи)

6. Режим на предаване

5. Биографична информация в съобщението

Анализ на ефектите:

6. Икономическа информация

1. Методи, използвани в анализа

7. Пропагандни несъответствия

2. Показатели за въздействие (пряко и косвено)

8. Намерения

3. Заключение

9. Географска информация
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Резюме: В доклада е направен преглед и анализ на това как ще изглеждат бъдещите военни конфликти,
водени от частни военни компании (ЧВК) и безпилотни летателни апарати (БЛА). Дефинирани са понятията
„военен конфликт“ и „въоръжен конфликт“ и на тази база са разгледани перспективите за това какви промени
могат да настъпят при воденето на бъдещи бойни действия, особено в областта на т.нар. „война срещу
тероризма“ и други асиметрични действия. Посочени са и конкретни примери за ефективното използване на ЧВК
и БЛА в районите на Афганистан, Пакистан, Либия, Сирия и Йемен.
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Abstract: The report has reviewed and analysed how the future military conflicts led by private military companies and
unmanned aerial vehicles will look like. A distinction has been made between the terms “military conflict” and “armed conflict”
and on this basis are considered what changes may occur in the of future military operations, especially in the field of so-called
“War on terror” and other asymmetric actions. Specific examples of the effective use of PMCs and UAVs in the regions of
Afghanistan, Pakistan, Libya, Syria and Yemen are also considered.
Key words: mercenary, military conflict, armed conflict, unmanned aerial vehicle (UAV), private military company
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В

ойните заемат важно място в историята на човешката цивилизация. Според изследване на Норвежката академия
на науките за периода от 3600 г. пр. н. е. до 70-те години на ХХ век в света е имало само 292 години без войни. През
посочения период са водени 14 531 големи и малки войни, като от военните действия, глада и епидемиите са загинали
близо 3.6 милиарда души.
Използването на военна сила е последното средство за постигане целите на политиката за сигурност в нейния
военен аспект. Това обаче не винаги се осъществява под формата на война. Така например, последната юридически
обявена война е когато посланиците на Франция и Великобритания връчват ноти за обявяване на война на Рибентроп
на 03.09.1939 година. След това фактическото обявяване на война се избягва поради международноправни съображения.1
Настъпилите съществени изменения във военнополитическата обстановка в края на XX и началото на XXI век
налагат преосмисляне на съществуващите възгледи за кризисните ситуации и войната. Ако до преди 50 години традиционно в теорията на военното изкуство приоритетно значение се отделя на понятието война, сега се появява необходимост от въвеждане на термина военен конфликт. Общоприетото определение за война се обвързва с организиран
насилствен конфликт между политически образувания – държави, правителства, общности или военизирани групи,
който се характеризира с изключителна агресия, сътресения в обществото и приспособяването към него, както и с
висока смъртност.
По своята същност конфликтът е особен вид отношения на противопоставяне на интересите на две или няколко
държави, политически и други групировки, в основата на която стоят обективни и субективни противоречия, различни
по характер и природа.
Думата конфликт започва да се употребява през XIX век. Тя има латински произход и буквално означава стълкновение. В някои речници думата се тълкува и като сериозни разногласия или спор. Всеки конфликт е конкретен по
произход, съдържание, структура и етапи на развитие, съответстващи на дадените обекти.
От своя страна военен конфликт представлява всяко въоръжено стълкновение с използване на военна сила, като
форма за разрешаване на междудържавните противоречия. От това определение се вижда, че по своето социалнополитическо и стратегическо съдържание всяка война е вид военен конфликт, но не всеки военен конфликт е война.
Когато се разглежда използването на военна сила при конфликти, следва да се разграничават две понятия, използвани през последните десетилетия – военен конфликт и въоръжен конфликт. В първия случай военните действия
се водят от редовни въоръжени сили (например, конфликтът между Ирак и Иран от 1980 до 1988 г.). Във втория случай
поне една от страните използва въоръжено, но не военно формирование. Като такъв започна конфликтът в Чечня
(1994 – 1996 г.) и в Украйна (през 2014 г.). И при двата посочени конфликта в бойни действия активно участват частни
военни формирования.2
Краят на Студената война доведе до разпадането на федеративните държава (СССР, СФРЮ, Чехословакия) и
възникването на многобройни нови „малки държави“ (само на Балканите те са шест – Босна и Херцеговина, Македония,
Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора, а седмата Косово е в процес на международно признаване). Това поставя с
изключителна острота въпросът за политиката им за сигурност и отбрана, при това в контекста на нововъзникналите
международни отношения, във време на еднополюсна (доминирана от САЩ) международна среда и заявяваните в
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последните години амбиции на ЕС, Китай, Русия и други сили с регионални потенциали да играят значителна роля
на глобалната сцена. Анализът на актуалната среда за сигурност показва, че дори най-големите и мощни държави не
могат да оказват влияние в степен, достатъчна за да могат свободно и самостоятелно да определят глобалния дневен
ред. Нужни са им коалиционни партньори, каквито често пъти намират в лицето на „малките държави“, с които заедно
се стремят да моделират външната среда в желаната от тях посока.3
Геополитическите промени настъпили в края на ХХ век доведоха до бързото стимулиране появата на частни
армии или частни военни компании (ЧВК). Това е свързано преди всичко с преструктурирането на въоръжените сили
на много държава и създадения „вакуум“ в областта на сигурността след края на Студената война. Понастоящем т.нар.
„приватизация на войната“ в съвременния глобален свят е довела до появата на близо 700 частни армии (от тях 150 са
регистриране като ЧВК), които действат на територията на 110 държави, имат близо 5 млн. служители и разрастващ се
бизнес с годишен оборот над 240 млрд. щ.д. 4
Истинският бум на тази дейност е свързан основно с новите военни кампании на САЩ. Само в първата фаза
от операцията в Афганистан през 2009 г. са взели участие близо 104 000 бойци на ЧВК. В Ирак от 2003 до 2010 г.
действат над 400 американски ЧВК и над 200 000 техни служители. В средата на 90-те, по време на гражданската
война в Югославия, американската ЧВК MPRI, подготвя хърватската армия и 5-и корпус от армията на Босна и Херцеговина. В тази война за първи път се появяват и наемници от Русия. По време на войната в Грузия през 2008 г.
за обучението на грузинската армия са наети 200 инструктори от израелските ЧВК “Defensive Shield” и “Global
Comprehensive Security Transformation”. Има и над 15 ЧВК от САЩ – освен “Blackwater Security Consulting” там са и
MPRI, “Cubic, American Systems”, “Kellog”, “Brown and Root”. 5
Паралелно с това през последните години започва и приватизиране на въздушното пространство, като традиционното използване на военна авиация се заменя, при това доста активно, от безпилотни летателни апарати (БЛА),
наричани още дронове (DRONES). Според д-р Дейвид Хъкс, който е старши научен сътрудник в катедрата по компютърни науки в университета в Ливърпул „бъдещите военни конфликти ще се водят с роботи във въздуха, на земята и
под водата, като всички те ще се основават на изкуствения интелект и ще бъдат напълно автономни“6. Основно място
в неговата теория заема масовото използване на БЛА.
Подобно е и виждането на професора по философия в университета в Хайфа в Израел Даниел Статман, който
изучава използването на БЛА. Той също счита, че „бъдещите военни конфликти ще се водят с „умни машини“ във
въздуха, на земята и под водата. Всички те ще се основават на изкуствения интелект, ще бъдат напълно автономни и
много добре програмирани. Според професор Даниел Статман те ще знаят правилата на войната, общите конвенции
за това как да се прави разлика между бойци и цивилни лица. 7
Понастоящем всички големи армии по света са възприели безпилотната бойна техника като неотделима част от
своя арсенал. Независимо от изключително високата им цена, идеята за придобиването на БЛА има своите основания,
които са свързани с това, че те са високоефективни, изключително мощни, нямат екипаж, много по-евтини са (десетки
пъти от управляваните бойни самолети), могат да летят във въздуха без презареждане с гориво повече от 40 часа,
трудни са за поразяване от средствата за противовъздушна отбрана, защото са почти невидими, летят на голяма
височина, стрелят от десетки километри и унищожават целта с голяма точност. Подобна тенденция съществува и по
отношение на разработването на дистанционно управляеми технологични системи във военноморските сили, както и
в сухопътните войски. Налага се концепцията, че бойните машини са предназначени за водене на „хуманна“ война.
От 2014 г. три държави използват БЛА, за да нанасят военни удари по сухопътни цели: Израел, САЩ (притежаващи над 7000 БЛА, разположени над Иран, Ирак, Афганистан, Йемен, Пакистан, Либия, Сомалия, Сирия, както и на
границата между САЩ и Мексико) и Великобритания.8 През м. декември 2019 г. към този своеобразен „клуб“ се включи
и Франция, която използва БЛА за ликвидирането на ислямски екстремисти в Мали. На 06.06.2020 г. в района на малийския град Тесалит е убит лидерът на „Ал Кайда“ в ислямския Магреб (АКИМ) Абдел Малек Друкдел (Абу Мусааб Абдул
Уадуд), заедно с няколко от най-близките му сътрудници. Друкдел, който е наричан още и „емирът на АКИМ“ е известен
с това, че е един от най-опитните командири на тази терористична организация в Северна Африка.9
Никак не е странно съвпадението, че в почти всички водещи се понастоящем военни и въоръжени конфликти
присъства комбинацията ЧВК и БЛА. Типичен пример за това е започналата на 26.03.2020 г. контранастъпателна операция „Буря на мира“ от сили на Правителството на националната съгласие (ПНС) на Либия. С помощта на изпратените от Турция БЛА бойните действия в тази страна претърпяха пълен обрат. Част от основните удари са нанесени
срещу близо 1 500 бойци от руската ЧВК „Вагнер“, воюващи в редиците на Либийската национална армия (ЛНА) на
маршал Халифа Хафтар.10 Те са изтласкани от три свои бази, намиращи се в южните предградия на Триполи и квартал
„Салахедин” на либийската столица. Не е тайна, че на страната на ПНС воюват около 2000 бойци от терористичните
групировки „Ислямска държава“ (ИД) и „Джебхат ан Нусра“, както и около 7500 наемници от Сирия, които са изпратени
там с финансовата подкрепа на Турция.
Размяната на удари с активното използване на БЛА между правителството в Триполи и поддръжниците на маршал
Халифа Хафтар доби такива мащаби, че специалният пратеник на ООН за Либия заяви, че това е най-голямата война
с дронове в света. 11
Прототипът на БЛА за многократно използване, под името ”Queen Bee”, е произведен във Великобритания в началото на миналия век, но масовото използване на тези летателни апарати под една или друга форма започва преди
повече от 30 години. Първоначално те са предназначени за наблюдение и събиране на разузнавателни данни. През
2002 г. ЦРУ за първи път използва БЛА в Йемен за ликвидиране на местен лидер на „Ал Кайда“ и неговата охрана.
След 11.09.2001 г. САЩ започват масово производство и използване на БЛА, особено в т.нар. „война срещу тероризма“
в Афганистан и Пакистан, където в момента имат базирани около 200 въоръжени безпилотни апарата „Предейтър“
(Хищник).
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Със сигурност може да се твърди, че понастоящем най-масовото използване на БЛА се извършва от САЩ в Афганистан срещу Движението „Талибан“ (ДТ) и подкрепящите го местни и международни терористични организации. По
данни на неправителствената организация „Нова американска фондация“ (New American Foundation) само през 2012 г.
ЦРУ е извършило 333 нападения с БЛА, при които са загинали около 3000 души, 90% от които членове на ДТ. Там се
използва един от най-модерните БЛА – „Рийпър“ (Жътвар), който е въоръжен с ракети „Хелфайър“ (Адски огън), лети
със скорост 480 км/час на височина 16 километра и може да остане над 20 часа във въздуха.
Повечето водещи анализатори са на мнение, че точният брой на удари, нанесени с БЛА в Афганистан е неизвестен, въпреки че в доклада на Централното командване на САЩ от 2013 г. се посочва, че те са 245. От 2004 до 2016
г. в районите на Южен и Северен Вазиристан на пакистанските Федерално-административни племенни зони (ФАТА)
са ликвидирани между 2562 и 3325 терористи от Движението на пакистанските Талибани (ДПТ), Афганистанското ДТ,
Ислямското движение на Узбекистан (ИДУ), „Ал Кайда“, мрежата „Хаккани“ и др. Според базираното в Лондон Бюро за
разследваща журналистика обаче 965 от убитите са цивилни граждани.12
Бързо нарастващото използване на оръжия, носени от т.нар. „въздушни роботи“ във „война срещу тероризма“
повдига много етични и правни въпроси. Тяхното използване в Ирак, Афганистан, Пакистан, Йемен, Либия, Сирия и
на други места предизвиква голяма загриженост, тъй като много често това води до значителни „странични щети“ –
основно убийството на невинни цивилни граждани, живеещи или работещи в близост до терористите, които са цели на
атаките. Законосъобразността на тяхното използване при осъществяването на действително извънсъдебни екзекуции,
извън всяко разпознаваемо бойно поле, предизвиква сериозно безпокойство сред световната общност.
Трудно е да бъде направена реална оценка на ефективността от използването на БЛА в борбата срещу тероризма. Според военният наблюдател на CNN Питър Берген, да се ликвидират реално т.нар. „приоритетни цели“ – опасни
и отдавна търсени терористи, се случва много рядко. Успехът при този вид операции е около 2%, но на загинали мирни
жители е значително по-голям – до 30%.
С БЛА успешно може да бъде премахнат и политически неудобен противник. Типичен пример за това е ликвидирането в Багдад през м. януари 2020 г., по заповед на президента на САЩ, на високопоставения ирански генерал
Касем Сюлеймани – командващ на елитните бригади „Ал Кудс“ от Иранската революционна гвардия и на Абу Махди
ал Мухандис, ръководител на шиитските милиции „Хашд аш Шааби“ в Ирак. И в този случай, според някои анализатори, има намеса на наемници от американска ЧВК, които са подали координатите на мястото, където са се намирали
Сюлеймани и Мухандис.
Израел, който също е един от водещите разработчици и производители на БЛА, ги използва приоритетно за ликвидиране на неудобни лидери на терористичните групировки „Хамас“ и „Хизбуллах“.
БЛА се използват и от всички страни в продължаващата вече години гражданска война в Йемен, включително във
военната кампания на подкрепяната от САЩ коалиция от арабски държави, ръководена от Саудитска Арабия, срещу
хусите. Употреба на БЛА от страна и на хусите задълбочава конфликта, за който първоначално саудитците твърдят,
че ще приключи в рамките на месеци. Хусите започват да използват БЛА през 2016 г. – първоначално за наблюдение
и разузнаване. След това употребата им се разширява и за нанасяне на прецизни удари (атака срещу военен парад в
йеменската столицата, при който са убити високопоставени фигури). Хусите поемат отговорността за удара по рафинерията Абкайк в Саудитска Арабия, при която също са използвали БЛА. Счита се, че използваните от тях БЛА са „примитивни“, сглобени от компоненти, доставени от външен източник, и изпратени в Йемен. Те са почти идентични по дизайн,
размери и способности на тези на БЛА „Абабил-1“, произведен от иранската компания “Aircraft Manufacturing Industries”.
В отговор на атаките, нанесени срещу лидери от различни терористични групировки, през 2019 г. се появява
тенденцията по-мощните от тях като „Ал Кайда“ и свързаните с нея организации като „Ан Нусра“, ИДУ, талибаните от
афганистанското ДТ и ИД, да започнат използването на комерсиални БЛА, предимно за разпространение на пропагандни материали.
Подкрепяната и финансирана от Иран шиитска организация „Хизбулла“ остава водеща в използването на БЛА.
Иран започва да снабдява тази групировка с БЛА още през 2002 г. Три години по-късно „Хизбулла“ използва един от
тях – ирански модел „Абабил-1“, за да навлезе в израелското въздушно пространство и да проведе разузнавателен
полет. От началото на 2014 г. БЛА на „Хизбула“ започват да обстрелват и позициите на „Ан Нусра“ по границата между
Сирия и Ливан.13
БЛА, използвани от сирийските бунтовници, са малки или средни комерсиални модели. В доклад на Центъра за
нова американска сигурност (CNAS) от 2019 г., озаглавен „Свят на разпространение на дронове“ се посочва една крайно тревожна тенденция, свързана с все по-активното използване на БЛА от наддържавните организации като „Хамас“,
„Хизбулла“, ИД и либийските бунтовнически групировки за извършване на тактическо разузнаване. Подчертава се, че
посочените организации имат достъп до комерсиални модели и съвременни компоненти, които могат да се използват
както за наблюдение, така и за нанасяне на удари. За „Хамас“ и „Хизбулла“ също така съществува информация, че имат
на въоръжение апарати с военно предназначение от типа „Абабил-1“ и „Мохаджер-4“, разработки на иранския военнопромишлен комплекс.
Мнението на повечето водещи изследователи в тази област е, че БЛА определено ще играят още по-важна роля
през следващите години в различни конфликти, но няма да заменят войниците. Един от тях Бен Наси, преподавател от
университета „Бен-Гурион“ в Израел развива теорията, че причина за това е, че „дроновете“ ще се нуждаят от по-дълъг
живот на батерията и разработването на централизиран компютърен сървър за управление, който да позволи един
човек да контролира „рояк от дронове“ по същия начин, по който отделните играчи управляват своите военни сили
в компютърните игри. Рояк от дронове е понятие, което ще става все по-актуално през последните години. Под него
някои изследователи разбират група от безпилотни апарати, които летят и действат съвместно – всеки автономно, но
заедно при високо ниво на координация – точно както правят насекомите. Прогнозите са, че до 10 години е възможно

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

141

да се използват автономни „рояци“, управлявани от изкуствен интелект, работещи при висока степен на съгласуваност.
Това неминуемо ще промени характера на бойните действия, най-вече чрез „промяна на ритъма при вземане на решения, влияещи върху воденето на бойните действия“.14
В началото на ХХI век се оформя и една глобална тенденция, свързана с използването на частни военни армии и
ликвидирането на лидери на терористични организации с БЛА, която може да бъде наречена „приватизация на контратероризма“, пример за което са конфликтите в Ирак и Сирия срещу ИД, в Афганистан и Пакистан срещу ДТ, „Ал Кайда“,
ИДУ и ПДТ, както и срещу джихадистите групировки в Сомалия и Западна Африка.15
Безспорен факт е, че тази тенденция, която е успешна от военна гледна точка комбинация между ЧВК и БЛА,
все повече се унифицира и разклонява, което дава основание на много автори да я определят като „Трета световна
война“. От една страна се разширява пазарът на частни експертни фирми, които са посредници при изпълняване на
военни операции, процъфтява свободният пазар на наемници, които са готови на всичко за пари. От друга, все повече
се комерсиализира и нараства производството на БЛА и тяхното използване както за чисто военни цели, свързани с
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Резюме: Настоящият доклад представя някои основни личностни, психо-социални и социално-психологични
конструкти, които са емпирично установени като значими и валидни критерии за наличието на риск от ислямска
радикализация. Те се отнасят до определени интрапсихични диспозиции и социални нагласи, изградени модели
на социални възприятия, особености в процеса на социализация, емоционални преживявания и потребности,
религиозни, политически и социо-културни вярвания и възгледи. Разгледани и дискутирани са и някои важни
теоретични аспекти, свързани с валидността на въпросните психологични конструкти-критерии, както и
някои методологични въпроси относно тяхното практическо приложение в изследването на риска от ислямска
радикализация.
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Abstract: The present paper presents some essential personal, psychosocial, and social-psychological constructs
that have been empirically confirmed as significant and valid predictors of the actual risk of Islamic radicalization. They refer
to certain intrapsychic dispositions, social attitudes, established models of social perception, peculiarities of the socialization
process, emotional experiences and needs, religious, political, socio-cultural beliefs and views. In the paper are also discussed
some important theoretical aspects related to the validity of these psychological constructs, as well as some methodological
issues regarding their practical application in the Islamic-radicalization risk assessment.
Key words: risk assessment, radicalization, psychological constructs

Т

емата за ислямския екстремизъм придобива все по-голяма значимост в съвременния глобализиращ се свят. Някои от най-драматичните събития през последните две десетилетия – на първо място, атентатите в Ню-Йорк на
11.09.2001 г., Мадрид през 2004 г. и Лондон през 2005 г.; войните в Ирак, Афганистан и Сирия; терористичните атаки
срещу мирни граждани в редица западноевропейски страни след 2011 г., превърнаха тази форма на религиозно-политическо насилие в мащабна заплаха за транснационалната сигурност. Борбата с това разрушително явление изисква
генериране и прилагане на комплексни стратегии и решения в различни сфери и области на обществения живот. Сред
тях особено място заемат стратегиите и решенията, насочени към оценката на рисковете от религиозна (ислямска)
радикализация на индивиди, социални групи и цели общности. На първо място, тази оценка е свързана с изграждането и осъществяването на интервенции по ранна детекция и превенция на процесите на ислямска радикализация, в
качеството им на фактори, които биха могли да доведат до елиминиране на възможностите за извършване на терористични атаки (Lloyd; Dean, 2015; Pressman, 2009; Pressman; Flockton, 2012). Сред оценката на рисковете от ислямска
радикализация, особено място заема оценката на различните психологични фактори, които повишават вероятността
от идентификация с радикално-ислямски идеологии и присъединяването към свързани с тях екстремистки движения и
групировки (McGregor; Hayes; Prentice, 2015; Lloyd; Dean, 2015; Pressman, 2009).
Целта на настоящия доклад е да представи някои основни личностни, психо-социални и социално-психологични
конструкти, които са емпирично установени като значими и валидни критерии за наличието на риск от ислямска радикализация. Релевантната оценка на въпросните психологични рискови фактори е неразривно свързано както с определянето на конструктово, съдържателно, критериално и екологично валидни критерии, така и с избора на достатъчно
надеждна, операционално ефективна методология. Поради това, в статията са дискутирани и някои важни теоретични
аспекти, свързани с валидността на въпросните психологични конструкти-критерии, както и някои методологични въпроси относно тяхното практическо приложение в изследването на риска от ислямска радикализация.
Извършеният преглед на българската научно-изследователска литература не установи наличието на теоретични
и методологични разработки или емпирични изследвания по темата за оценката на психологичните фактори, които
предопределят риска от възникване на ислямска радикализация. Ето защо бе преценено, че настоящият систематичен
преглед и критичен анализ на наличните чуждестранни постижения в тази област би бил полезен като идейно-концептуална основа и отправна точка за бъдещи търсения в български контекст. Това е важно, защото нашата страна не би
могла да остане встрани от динамичните процеси в развитието на ислямската радикализация и активиращият чрез нея
насилствен екстремизъм. Потвърждение за това е атентатът на бургаското летище „Сарафово“ през 2012 г. и по-скорошните случаи на проникване на радикални ислямски идеологии сред български граждани. Не на последно място,
оценката на риска от ислямска радикализация като значим превантивен механизъм придобива особена актуалност на
фона на интензивните миграционни процеси, от които Република България е неизменна част.
Теоретични аспекти и проблеми в дефинирането на психологичните критерии
за оценка на риска от религиозна (ислямска) радикализация
В последните десетилетия, необходимостта от извършване на прецизна оценка на риска от радикализация (и
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свързания с него потенциален риск от ангажиране с терористични действия) са довели до изработването на множество диагностични инструменти, които да отговорят на тази необходимост. По думите на Рита Кнудсен от Норвежкия
Институт за Международни Отношения, „…[академичните] изследвания на тези инструменти са все още в детската си
възраст и остават концентрирани върху методологични въпроси и върху идентифицирането на „най-добрия“ списък с
индикатори за извършването на оценки“ (Knudsen, 2018, pp. 1).
Тази актуална ситуация е напълно разбираема, като се има предвид, че не се установява единен профил, който може да служи като основа за извеждането на общовалидни критерии за установяване на всички (потенциални
или реални) радикални екстремисти (Pressman, 2009). Емпирично установен факт е, че религиозно-радикализираните
индивиди, включително онези от тях, които извършват терористични актове, в голямата си част не показват психопатологични отклонения (Monahan, 2012; Pressman; Flockton, 2012; Kruglanski; Fishman, 2006). Тези констатации правят
невъзможно идентифицирането на радикализираните индивиди на базата на утвърдените, широко прилагани в клиничната практика стандартни диагностично-критериални системи и методи за оценка.
По сходен начин, липсата на ясно изразени психопатологични тенденции разграничават радикалните екстремисти
от лицата, извършващи криминални престъпления – при последните тези тенденции се срещат много по-често. В
допълнение, при религиозно-радикалните екстремисти много по-рядко се открива история на предишна въвлеченост в
криминални дейности и извършени престъпления (Monahan, 2012). Тоест, при тях този биографичен индикатор не би
могъл да се прилага като надежден прогностичен критерий. Пресман и Флоктън (Pressman; Flockton, 2012) посочват,
че повечето индивидуално проучени терористи произхождат от семейства със сравнително добър социално-икономически статус, в сравнение с преобладаващата при криминално проявените лица семейна история на бедност и други
депривации. По-голямата част от религиозно-радикалните екстремисти са добре образовани, със стабилна трудова
заетост, често заемащи престижни професионални позиции. С други думи, при тези хора не се откриват устойчиви
биографични и демографски закономерности, които ги отличават съществено от общата популация и биха могли да
се интерпретират като рисков фактор, определящ формирането на крайните им религиозно-идеологически убеждения
(Pressman; Flockton, 2012). Това на практика обезсмисля и прилагането при радикални екстремисти и терористи на
утвърдени методики за оценка на риска от прояви на насилие като „Исторически, клиничен и рисков мениджмънт – 20“
(HCR-20; Pressman, 2009).
На фона на тези емпирични констатации възниква въпросът: какви характеристики на радикализираните индивиди
биха могли да служат като надеждни и валидни психологични критерии за оценка на наличието на риск от възникване
на религиозна радикализация и свързаният с нея потенциал към ангажиране с терористични действия?
Лойд и Дийн (Lloyd; Dean, 2015) създават инструмент за оценка на риска от религиозна радикализация – „Насоки
за оценка на риска от екстремизъм 22+“ (Extremism Risk Guidelines 22+), който се състои от 22 основни критерия плюс
възможността за добавяне на още по необходимост. Техният модел на оценка се базира преимуществено върху психологични обяснителни модели, поради стремежа на авторите да избегнат негативно-оценъчното политизиране на
проблема, което според тях често е свързано с не особено ясни и коректни дефиниции на понятия като „радикализация“
и „екстремизъм“. Въпреки тези съображения, Лойд и Дийн ясно разграничават правото на свободното изразяване на
религиозни и политически възгледи или несъгласия от недемократичното им, насилствено налагане в обществото.
В „Насоки за оценка на риска от екстремизъм 22+“, двамата изследователи дефинират екстремисткия мисловен стил в рамките на конструкта когнитивна интегративна сложност. Последният се отнася до степента на комплексност в преработката на информация, вземането на решения и оценките на различни факти и събития от реалността.
По-конкретно, когнитивната интегративна сложност се отнася до способността за диференциация и интеграция в мисловния процес. Диференциацията е свързана със способността за възприемане и отчитане на различни аспекти и
перспективи на мислената информация, а интеграцията – с изграждането на концептуални връзки между първите.
Тези връзки често са свързани с намиране на компромисни решения между различни алтернативи, техния синтез в
по-сложни цялости, които ги обхващат (Suedfeld; Tetlock; Streufert, 1992). Лойд и Дийн пишат, че:
„Онези, които са достигнали до тази позиция показват следните типични характеристики: свръх-идентификация
с дадена идеология, група или кауза до степен, в която губят личната си идентичност или деятелност; тези хора приемат един-единствен обяснителен наратив за събитията в света; усвоили са модел на поляризирано мислене, който
разделя света на „преследвачи“ („те, другите“) и „преследвани“ („ние“); направили са морална оценка на външната,
чужда група като недостойна в контраст с правотата на собствената група като праведна; възприели са нагласи, които
защитава насилието в името на благородна кауза, като си казват, че целта оправдава средствата. Те са ангажирали
емоционалния си мозък и са потопени в истории за героизъм, храброст и чест. Този мисловен модел съответства на
описаното по-рано ниско ниво на „интегративна комплексност“. Колективната идентичност замества психологически
индивидуалната такава с нейните задръжки спрямо насилието“ (Lloyd; Dean, 2015, pp. 43).
Лойд и Дийн изтъкват този мисловен стил като основен рисков фактор, който предопределя въвличането в екстремистка идеология и кауза, присъединяването към съответна екстремистка група и вероятността от извършване
на насилствени действия. Те анализират този процес на базата на влиятелната социално-психологическа Теория за
осмисленото действие на Айзен и Фишбайн (Aizen; Fishbein, 2005, цит. по Lloyd; Dean, 2015). Съгласно тази теория,
мотивацията за реализиране на дадено поведение зависи от три основни фактора: позитивната нагласа на индивида
по отношение на поведението и резултатите от него (т.е., личните вярвания и убеждения за тяхната ценност); социалното одобрение и подкрепа по отношение на поведението и резултатите от него (т.е., нормативните вярвания на
социалната група за тяхната ценност); способността на индивида да реализира на практика това поведение (в смисъла
на способности, подготовка, налични възможности и средства). Според Лойд и Дийн, за да стане възможно извършването на терористични действия, е необходима радикална промяна в психичните нагласи на индивида. В психологията,
нагласите се определят като относително стабилни, устойчиви във времето идеи, убеждения, вярвания и оценки за
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даден обект, които имат силна емоционална (положителна или отрицателна) стойност за човека и до голяма степен
предопределят социалното му поведение (Myers, 1999). Описваната от авторите промяна на нагласите е свързана с
изграждането на позитивно възприятие на терористичното насилие като легитимно средство за постигането на важни
социални цели (т.е., до преодоляване на обичайните морално-етични съпротиви и отвращение срещу този вид насилие). Авторите също така отбелязват, че промяната на нагласите в такава посока зависи до голяма степен и от сблъска
на човек с релевантни политически и социални обстоятелства, които могат да послужат като резонен външен претекст
(Lloyd; Dean, 2015).
Придобитата позитивна нагласа към екстремисткото насилие и произтичащата от нея засилена готовност за извършване на терористични действия кореспондира с първия фактор в Теорията за осмисленото действие на Фишбайн
и Айзен (позитивното възприятие или отношение към поведението и резултатите от него).
На базата на Теорията за осмисленото действие, Лойд и Дийн извеждат емпирично 22 фактора-критерии, които
групират в рамките на три основни дименсии: ангажиране, намерения и възможности. Първата с обхваща факторите,
които мотивират даден човек да се присъедини към група, кауза или идеология. Втората визира степента на намерение или готовност за екстремистки (терористични) действия, свързани с индивидуалния мисловен модел, включващ
и това, което човек би направил и с каква цел. Третата се отнася до индивидуалните способности и възможности за
извършване на терористични действия.
Изследователският подход на двамата автори представлява функционален анализ на индивиди, осъдени за тероризъм. Предвид факта, че при тези хора често пъти е много трудно, ако не и невъзможно да се придобие минала
биографична информация, акцентът в тяхното проучване не е етиологията (т.е., реалните, обективни първопричини) на терористичното им поведение, а специфичните субективно-психологични потребности, които това поведение
удовлетворява. Тези потребности, установени в хода на пространни интервюта и допълнени с информация от теоретичната литература за тероризма, формират основата на заложените критериални фактори.
В таблица 1 са представени 22-та фактора, изведени от Лойд и Дийн.
Таблица 1
Дименсии и фактори в „Насоки за оценка на риска от екстремизъм 22+“
Ангажиране
1. Потребност да се поправят несправедливостите и да се изрази негодувание
2. Потребност от защита срещу опасности
3. Потребност от идентичност, смисъл, принадлежност
4. Потребност от статус
5. Потребност от вълнения, бойно другарство или приключения
6. Потребност от доминиране
7. Податливост на индоктриниране
8. Морално-политическа мотивация
9. Опортюнистично въвличане
10. Подкрепа на екстремизма от семейство и приятели
11. Периоди на лични житейски преходи
12. Групово влияние и контрол
13. Психично здраве
Намерения
14. Свръх-идентификация с група или кауза
15. Мислене на принципа „ние“ и „те“
16. Дехуманизиране на враговете
17. Нагласи, защитаващи насилието
18. Обмисляне на причиняващи вреди средства за постигане на цели
19. Обмисляне на причиняващи вреди крайни цели
Възможности
20. Индивидуални познания, умения и компетенции
21. Достъп до социални мрежи, финансиране и екипировка
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Ангажиране
22. Криминална история
+ Всякакви други фактори
(По Lloyd; Dean, 2015)
Фактор „Психично здраве“ присъства, тъй като Лойд и Дийн установяват отделни терористи, при които степента
на изразеност на други фактори (напр., № 3, 5 и 11) се обуславя именно от него1. Фактор „Криминална история“ е включен, защото при отделни изследвани лица се наблюдава криминално-опортюнистична, а не религиозно-идеологическа
мотивация.
Изработеният от Лойд и Дийн инструмент установява емпирично някои основни психологични фактори, които могат да се прилагат успешно като валидни критерии в оценката на риска от религиозна (ислямска) радикализация и
насилствен екстремизъм. Въпреки това, той не е лишен от своите ограничения. Кнудсен (Knudsen, 2018) изтъква като
проблем подчертаният вътрешно-психологичен фокус на методиката. Тя отбелязва, че психологичното концептуализиране на риска изглежда обещаващо поради факта, че избягва директното пробиране в „чувствителни“ за изследваните
лица теми като религиозната и политическата им принадлежност или в друга конкретна фактология, което може да
породи съпротиви и защитни нагласи. Въпреки това, Кнудсен счита, че „Насоки за оценка на риска от екстремизъм
22+“ следва строго индивидуалистка методология, която противоречи на последните концепции за радикализацията.
Според нея преимуществено психологичната оценка на риска не отчита цялостния социално-политически контекст,
обуславящ радикализацията на индивида: „Двайсет и двата рискови индикатора са ориентирани към установяването
на начините на мислене, съждение и възприятия на даден индивид. В тях се акцентира по-малко на съдържанието на
това мислене и на контекста, в който се случва то.“ (Knudsen, 2018, pр. 7).
Кнудсен отчита и факта, че методиката на Лойд и Дийн е насочена към оценката на психологични фактори в
тяхното състояние и проява към актуалния момент на изследване. С изключение на три критерия (№ 11, 13 и 22; вж.
таблица 1), методиката е лишена от времеви диапазон. Това не позволява да се изследват биографични и други факти
от миналото на изследваното лице, нито да се отчитат налични фактори, които биха могли да послужат като основа за
изграждане на превантивни или дерадикализационни интервенции напред във времето.
Един сполучлив опит за изработване на критерии за оценка на риска, които отчитат както психологични променливи (напр., субективни нагласи, емоционални преживявани, потребности, мотивации и др.), така и историко-биографични и акутални контекстуални фактори е инструментът „Оценка на риска при насилствени екстремисти-2“ (VERA-2) на
канадските изследователи Илейн Пресман и Джон Флоктън (Pressman; Flockton, 2012). Докато заложените за оценка
рискови психологични фактори в методиката на Лойд и Дийн (Lloyd; Dean, 2015) са насочени към идентифицирането
на динамични потребности и склонности, които могат да се превърнат в обект на последващи корективни интервенции,
основният фокус на VERA-2 е оценката на риска от радикализация.
VERA-2 съдържа четири основни раздела от индикатори: „Вярвания и нагласи“, „Контекст и намерения“, „История
и способности“ и „Отдаденост и мотивация“. В последен, пети раздел, наречен „Протективни фактори“ се пробира за
наличието на позитивни психо-социални ресурси, просоциални нагласи, мотивация за промяна и др., които биха могли
да намалят риска от радикализация. В таблица 2 са представени петте раздела на методиката и включените в тях
индикатори.
Раздели и индикатори на методиката
„Оценка на риска при насилствени екстремисти-2“ (VERA-2)

Таблица 2

I. Вярвания и нагласи
1. Отдаденост на идеология, оправдаваща насилието
2. Преживяване на несправедливости и недоволства
3. Дехуманизиране/демонизиране на причинителите на несправедливостите
4. Отхвърляне на демократичните обществени ценности
5. Чувства на омраза, фрустрация, страх от преследване, отчуждение
6. Враждебност към колективната национална идентичност
7. Липса на емпатия и разбиране извън собствената група
II. Контекст и намерения
1
Тук е уместно да се отбележи констатацията на Пресман (Pressman, 2009), че определени психопатологични
състояния, например психопатната личностна организация не са добре проучени в качеството им на рискови фактори
за възникване на екстремистка радикализация, поради което не могат все още да се изключат като такива.
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1. Търсач, консуматор, автор на екстремистки материали
2. Таргетиране на хора, групи, държави в отговор на възприета несправедливост
3. Личен контакт с насилствени екстремисти
4. Гняв и изразено намерение за насилствени действия
5. Изразено желание за мъченическа смърт в името на кауза
6. Изразено намерение за планиране и подготовка на насилствени действия
III. История и способности
1. Ранно излагане на войнствена идеология, подкрепяща насилието
2. Социална мрежа (семейство, приятели) въвлечени в насилствени действия
3. Предишна история на криминално насилие
4. Тактическо, паравоенно обучение (вкл. и за боравене с експлозиви)
5. Екстремистко идеологическо обучение
IV. Отдаденост и мотивация
1. Възвеличаване на насилствените действия
2. Мотивираност от криминални възможности
3. Отдаденост на група и групова идеология
4. Движен от морални императиви и чувство за морално превъзходство
5. Потребност от вълнения и приключения
V. Протективни фактори
1. Гъвкава, не-абсолютистка интерпретация на идеологията
2. Отхвърляне на насилието като средство за постигане на цели
3. Промяна на възприятията за врага
4. Включване в програми за преодоляване на насилието и де-радикализация
5. Подкрепа за не-насилието от общността
6. Подкрепа за не-насилието от семейството
(По Pressman; Flockton, 2009)
Горната таблица показва, че моделът на Пресман и Флоктън обхваща широк кръг от променливи – интрапсихични
диспозиции и социални нагласи, изградени модели на социални възприятия, биографични факти, особености в процеса на социализация, емоционални преживявания и потребности, религиозни, политически и социо-културни вярвания и
възгледи. Той се опитва за отчита влиянието на различни нива от социално-екологичния контекст, в който даден индивид се е развивал, социализирал и живее понастоящем. С други думи, във VERA-2 акцентът е върху комплексното, динамично взаимодействие между даден индивид с неговите уникални личностни характеристики и социалната му среда.
Методологични аспекти и проблеми в психологичните аспекти на оценката на риска
от религиозна (ислямска) радикализация
Пресман (Pressman, 2009) и Монахан (Monahan, 2012) правят преглед на най-често използваните методи за оценка
на риска, както при криминално проявени лица, така и при индивиди с радикално-екстремистки възгледи и история на
терористични актове. Те посочват три основни методологични подхода, прилагани за целите на тази оценка, а именно:
1. Неструктурирана (наричана още „неподпомогната“) клинична оценка: базира се изцяло върху познанията и натрупания практически опит на клиничния/съдебен психолог или психиатър, без прилагане на стандартизирани методики (тестове, въпросници, структурирани и полуструктурирани интервюта, чек-листове и др.). Този метод е критикуван
за своите ниска надеждност между оценители, неясен процес на вземане на решение, който не може да се репликира
и слаба прогностична валидност.
2. Актюерска оценка: базира се върху анализа на предварително кодирани данни, формализирани критерии, статистически и вероятностни модели за прогнозиране на риска, информацията от които се комбинира в процеса на
взимане на решения. Проблемът при този подход е невъзможността да се отчитат влиянията на индивидуални характеристики, уникални фактори и променливи, които биха могли да са от съществено значение за крайната оценка.
3. Структурирана професионална оценка: по думите на Престън, това е подход, който насочва оценителя в определянето на степента на риск на базата на съвкупност от предварително дефинирани и емпирично валидирани рискови
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фактори-индикатори с различна тематика и съдържание. Оценителят ранжира тежестта на всеки фактор, включен в
съответната методика. Предимството на този метод е, че разчита на ясен процедурен протокол за администриране,
стандартизирани критерии и методи за оценка (Pressman, 2009; Monahan, 2012).
Предвид сериозната тежест на оценката на риска от религиозна радикализация и последващите я решения е
напълно разбираемо, че повечето изследователи избират именно структурираната професионална оценка като методологичен подход при изработването на своите инструменти (Lloyd; Dean, 2015; Pressman; Flockton, 2012).
Извън чисто формалните методологични аспекти, едно сериозно предизвикателство в оценката на риска от екстремистка религиозна радикализация е операционализирането на заложените за изследване критерии в релевантни въпроси, чрез
които да се получат валидни, достоверни данни за изследваното лице. От една страна, въпросите трябва да са максимално
унифицирани, т.е., да позволяват изследване на критериите по еднакъв начин при всички изследвани лица. От друга страна,
те трябва да са създадени така, че да може да се проучат по-детайлно и нюансирано уникалните нагласи, възгледи, убеждения, минали преживявания и опит и др. на всеки интервюиран. С други думи, въпросите следва да дават и известна свобода
на отговарящия да разкаже по-пълно и изчерпателно за онези важни, определящи идентичността му нагласи, възгледи, идеи
и емоционални преживявания, които биха могли да са индикативни за наличие на ислямска радикализация.
Дългогодишният опит на експертите от Института по психология – МВР, занимаващи се с психометрия и психологична диагностика ясно и категорично показва, че директното, открито пробиране в чувствителни за хората теми в
субективно-значими за тях ситуации (напр., решаваща външна оценка) неизбежно води до защитно отричане на поставяните въпроси, т.е., до категорични отговори с „не“. Например, нереалистично е да се очаква, че лично насочени,
директни въпроси като „Членувате ли в организация, проповядваща ислямистка идеология?“ или „Подкрепял ли сте
под някаква форма движения и групировки, чиято цел е създаването на ислямска държава?“ ще получат отговор в
положителна, утвърдителна посока.
Както бе посочено по-рано, една от причините за избора на чисто психологични конструкти от страна на Лойд и
Дийн като концептуална основа на тяхната методика е стремежът към избягване на директни теми и въпроси по радикализацията, които биха могли да имат негативни политически или правни последствия2 и да породят съпротиви и
други некооперативни поведения от страна на оценяваните лица (Lloyd; Dean, 2015). Това обаче оставя извън обсега
на изследване редица контекстуални фактори (социални, политически, биографични и др.), които имат отношение към
темата и също са валидни предиктори на риска от радикализация (Knudsen, 2018).
При това положение, какви методологични решения биха могли да избегнат както директното конфронтиране на
изследваните лица с пораждащи съпротиви и защитно поведение „трудни“ въпроси, така и по-неутралното, дистанцирано от фактологичната конкретика изследване на чисто психологични променливи (нагласи, мисловни процеси и др.).
Едно възможно решение при генерирането на въпроси по отделните рискови фактори-критерии е подходът на
индиректно пробиране. При него не се пита открито, „в прав текст“ за съпричастността на изследваното лице към
изследваната проблематика, или дори за неговите/нейните лични вярвания, убеждения и възгледи. В случая е много
по-продуктивен подходът, в който изследваното лице има възможност да изрази мнение по теми и въпроси, формално
отнасящи се до хипотетични „други“ хора, да коментира от позицията на страничен наблюдател онова, което тези хора
мислят или преживяват.
Разбира се, това не изключва възможността изследваното лице да бъде попитано как самото то би се чувствало
или реагирало, ако е на мястото на тези „други“ хора. При всички положения, обаче, изнасянето на изследваните теми
в едно хипотетично поле, което е до известна степен дистанцирано от изследвания и неговия пряк, непосредствен опит
редуцира натиска, който неизбежно се усеща при лично насочените въпроси. По този начин, индиректното пробиране
в изследваната тема дава възможност на интервюираните да се ангажират с мнение, което разкрива собствените им
нагласи, без да изисква от тях директни отговори.
Друг подход, който може да се приложи в генерирането на въпроси по отделните рискови фактори е изследването
на лични преживявания в значими житейски ситуации. Тъй като собствените житейски преживявания, независимо от
позитивния или негативния им характер са важен елемент от личностната идентичност, те представляват основата,
върху която се структурират и житейските нагласи. Тоест, личните преживявания до голяма степен могат да се разглеждат като надежден индикатор за наличието на определени общи или по-конкретни житейски вярвания, убеждения
и възгледи. Както вече бе показано, например, субективните преживявания за несправедливости (напр., от страна
на управляващи политици или от етническо/религиозно мнозинство) са емпирично доказани като един от факторите,
обуславящи възникването на религиозна радикализация.
В заключение e много важно да се отбележи, че основната функция на инструменти като разгледаните по-горе е
извършването на първоначална оценка за наличието на риск от ислямска радикализация. С други думи, придобитите
чрез тях данни все още не могат да се разглеждат като напълно достоверно, надеждно и недвусмислено доказателство
за ангажираността на дадено изследвано лице с радикална ислямска идеология или за въвлечеността и участието
му/ú в съответни екстремистки движения и групировки. Получената информация представлява индикатор за наличието на риск, който следва да послужи като резонно основание пред съответните служби и институции в сферата на
сигурността за извършването на допълнителни, по-задълбочени и обхватни проучвателни дейности от тяхната страна.
Не на последно място, тези инструменти следва да се разглеждат и прилагат като част от по-широка изследователска методология. Както пишат Пресман и Флоктън,
„VERA-2 следва да се разглежда като допълнителен компонент в обхватната оценка на риска. Последната може да
включва и оценка на интелектуалното функциониране, личността и клиничния статус посредством други стандартизирани мерки. [С други думи], VERA-2 се използва в допълнение към, а не вместо всички останали инструменти за оценка
на риска, чиято употреба се приема за уместна“ (Pressman; Flockton, 2012, p. 244).
2

Напр., поради тълкуването им от изследваните лица като негативно етикетиране или стигматизиране.
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Резюме: Обект на доклада са частните военни компании (ЧВК). Предмет на доклада е първата по рода си
частна военна компания, която работи целенасочено за ислямски радикалисти. Целите са да се обяснят причините
за възникване на частни военни компании, нарастващото им влияние и причините за появата на ЧВК, която да
служи на радикални организации. Задачите са да се разгледат и анализират геополитическите обстоятелства,
динамиката на войната като инструмент за политика и преплитането на изложеното с историята на Малхама
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Abstract: The subject of this report are the private military companies. The object of this report is the first private military
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В

ойната е древна колкото и човека. Противопоставянето, конфликтите – те са заложени в човешката природа. Те
са вечните спътници на човека по пътя му през вековете. Противопоставянето остава – методите се променят.
След края на Студената война се появиха много нови регионални и локални военни конфликти и войни. Това се случи
поради разпадането на двуполюсния модел, който породи множество по-малки играчи, които се борят за влияние, пари
и слава. Войната и конфликтите се политизират все повече. Те стават и част от политическата програма на дадени политици. Както споделя M. Иванов „... че войната и политиката са различни неща, твърдят само тези, които не разбират
от военно изкуство. И войната и политиката имат за цел преформатиране на обществото на базата на дадена идея.
Затова е по-коректно да се говори за по-комплексното и по-генерализиращото понятие „оценка на военнополитическата обстановка“. Това е сравняването на най-съществените компоненти и фактори на реалната военнополитическа
ситуация с мисления ѝ образ, еталона, на основата на определена система от принципи, методи и критерии в интерес
на субекта на политиката. По своя характер тази оценка може да бъде ретроспективна, текуща и прогностична. Направените на основата на извършените оценки изводи трябва да съдържат характеристиките на състава, разположението
и съотношението на военно-политическите сили (противници, съюзници, неутрални сили).“ (Ivanov, M., 2019).
Самата война започна да придобива все по-изразени асиметрични характеристики. Войната има хибриден образ.
Хибридната война е комбинация от конвнеционални и неконвенционални методи. Тя включва реализирането на комплекс от различни дейности – дипломатически, икономически, информационни и военни. За пръв път определене на
това явление дава американският учен Фанк Хофман през 2007 г. по повод на израелско-ливанската война от 2006 г.
(Стоянов, Н. 2016 [Stoyanov, N., 2016]).
Kонвенционалните конфликти съществуват и ще продължават да съществуват, но освен формата и философията
на войната се измени, като това измени и цялата ѝ концепция. Войната е традиционно атрибут и право на държавите за
разрешаване на спорове и за защита от агресия. Модерното общество предлага нова концепция свързана с войната и
въоръжените сили. Войната се приватизира. На Изток този процес не е толкова известен и застъпен, но на Запад започва
да добива популярност сред обществеността. Линдзи Камерън написва книгата Приватизирането на войната през 2013 г.
В тази книга се обръща сериозно внимание на изменението на средата на сигурност, както и един важен момент, а именно – юридическите различия, ползи и негативи при използването на частни военни компании (ЧВК). ЧВК създават частни
армии, тези частни армии се наемат от клиенти, най-често правителства, и водят войни вместо държавите (Cameron, L.,
V. Chetail, 2013). Бъдещето прогнозира да не се водят войни между държави, а между компании или корпорации. Войната
отдавна е свързана не просто с икономиката, но и с бизнеса. Тя влияе на него. Често бизнесът има интерес от наличието
на война. Респективно, бизнесът е динамичен, той се развива и разширява. Защо да зависи от войните, когато може да
въздейства на тяхната поява. Защо да търгува периферно, когато може да продава оръжия и техника. Защо да печели
само от това, когато може да продава и войници. Защо да не започне да се договаря и да придобива достъп до благата
на страните в които оперира. Това доведе до бум в създаването на ЧВК, които агресивно се разпространяват из цялата
планета. Държавите първо ги създават тайно, а впоследствие ги наемат, защото излизат по-евтино, по-оперативни са и
могат да извършват действия, които държавата официално не може. Последното не може да се постигне с редовна армия.
В съвременен план най-изявен създател и ръководител на ЧВК е Ерик Принс от САЩ – баща на легендарната
Блекуотър, която впоследствие многократно сменя името си, разширява бизнеса си и създава много дъщерни фирми.
САЩ и ЦРУ много бързо стават клиент на Принс. Блекуотър започва да представлява не малък процент от живата сила
на САЩ в различни конфликти по света. Така стигаме до 2018 г., президентът на САЩ Д. Тръмп получава предложение
да спести пари и да не рискува живота на американските войници, като остави цялата военна кампания в Афганистан
на Е. Принс (Copp, T., 2018).
ЧВК започват да се създават в повечето големи държави. Наричат ги модерните наемници, невидимата армия,
защото реално не попадат в статистиките на военната мощ на отделните държави, наричат ги още и суперсили за
наемане.

150

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Ебан Барллоу – председател на частна военна компания Specialised Tasks, Training, Equipment and Protection
International, която оперира главно в Африка, както и бивш ръководител на вече несъществуващата Еxecutive Оutcomes
споделя, че той не се възприема за наемник, а за контрактор, който е нает от суверенна държава за да стане временно
част от нейните въоръжени сили. (Barlow, E., 2020) От една страна той смята, че частни военни компании не биха съществували, ако ООН си изпълняваше ролята, от другата се опитва да идеализира обрза на контракторите. Обяснява,
че ООН не може да опазви мира, че разчита на контракторите да вършат това, а отдлено и, че Организацията харчи
повече пари за същата дейност, за разлика от контракторите. Не пропуска да сподели, че е получавал поръчки от
високопоставени държавни ръководители, за да извършват поръчкови и политически убийства. Такъв е бил случаят
с президента Мобуту Сесе Секо от Демократичната Република Конго, който е поръчал убийството на негов министър,
обвинен в корупция.
Отделно от тона частните военни компании могат да създават нужните условия и политически въздействия в
по-слабите държави и така да си осигуряват авангардни позиции. Контрактирите са много успешни в поствоенни задачи в различни точки по света. Този тип дейност се нари още COIN operations (counter-insurgency or counterinsurgency).
Всички факти доказват, че те са икономически и политически по-изгодни. И макар тенденциите да предполагат тяхното
еманципиране, те все още са твърде зависими от силните държави.
Светът не предполага да ограничи своите военни конфликти, а това означава, че ЧВК тепърва ще се развиват.
Такова е и мнението на Нейл Джордан, преподавател в Бъкингамширския нов университет (Swinyard-Jordan, N., 2012).
Основно изложение
Следвайки западния пример, дълбоко в недрата на разрушените мюсюлмански държави, се ражда идентичен
проект, който е адаптиран за нуждите на определена част от мюсюлманския свят. Естествено, мащабите са различни, но принципът е един. Това е Малхама Тактикъл – ЧВК, извършваща обучения, изпълняваща задачи, но този път
директно за т.нар. джихадистки организации. Те, подобно на другите ЧВК, са добре подготвени, добре платени и не
липсват желаещи, които да се вливат в организацията. Подобно на много други ЧВК, така и Малхама обича да набира
(вербува) свои служители чрез социалните мрежи. На практика Малхама Тактикъл следва модела на всички останали
частни военни компании. Специфика е, че те изискват клиентите им да са мюсюлмани и да се борят срещу нашественици. Това ги прави една идея по-независими от останалите контрактори, защото не съществува пряка връзка между
конкретна държава и тях. Би могло да се каже, че любимите им клиенти са терористите и по-конкретно Фронт Ал Нусра.
Джабхат ан-нусра ли-ахл аш-шаам – Фронт за подкрепа на сирийския народ – възниква, като сирийски клон на Ал
Кайда в Сирия. Ал Нусра впоследствие променя името си на Jabhat Fateh al-Sham – Фронт за завоюване на Сирия/
Леванта)(Syria war: Who are Jabhat Fateh al-Sham?, 2016). Появата на подобно ЧВК плаши много държави. Водещият
канадски анализатор, Нейл Хауер нарича Малхама тактикъл Блекуотър на Джихада (Blackwater of Jihad).
Беше споменато, че контракторите заемат все по-важно място в настоящето и бъдещето, както и за тяхната глобална роля – това доведе и до тяхното числено увеличение. Те се появиха и в държави, като Китай и Русия. Моделът
работи, той е много добре приложим, необходим и реално Малхама Тактикъл е следващата стъпка.
Времето ще покаже до каква степен ще се развиват, как и дали ще продължават да имат предпочитани клиенти.
Напълно е възможно да сменят полюсите в зависимост от предложената парична оферта. В Сирия например, според
определени източници, сред хората на Малхама, има и доста рускоговорящи бойци, които се бият на страната на
радикалните групи. Основно те произлизат от две държави в рамките на Руската Федерация – Чечня и Дагестан. Друга
характерна черта за тях, е че, за разлика от останалите прииждащи от цял свят и главно от Европа мигранти, които искат да участват в строежа на Халифата, рускоговорящите са добре оборудвани, в добра физическа форма и обучени да
воюват, някои и с реален боен опит, придобит по време на сраженията на Руската Федерация в Дагестан и Чечня. Други
държави, от които има членове на Малхама са: Татарстан, Беларус и Узбекистан. Бойците много бързо придобиват
славата на т.н Ингимаши (inghimasi; يسامغنا), което буквално означава търсещ георична смърт в името на религията,
близко е по-значение на друга арабска дума – шахид, която означава свидетел, т.е свидетел за вярата, но думата се
разбира основно, като мъченик за вярата. Главно се приписва на самоубийствените атентатори. Ингимаши се използва
предимно в случаи, в които бойци се врязват директно в предните линии на противника с цел да вземат максимален
брой жертви със себе си, паралелно да разбият редиците и да предизвикат хаос – и правят всичко това без да очакват
да оцелеят след подобна атака. Измежду тези хора, Малхама намира най-много поддръжници.
Малхама тактикъл се оформя около личността на един човек Абу Рофик (Abu Rofiq al-Tartarstani, Abu Salman
Al-Belarusi, Sukhrob Muratovich Baltabaev – от съображения за сигурност, той използва фалшива самоличност в опит
да запази живота си, защото различни правителства са го превърнали в цел). Роден през 1993 г. в Ошката област на
Киргистан (според други източници Узбекистан). През 2010 г., той завършва образованието си и заминава за Русия като
икономически мигрант. Там преминава обучение за военен – горд възпитаник на руските въздушнодесантни войски
(ВДВ). Причината за напускане на Москва и преместването му в Сирия е фактът, че според него Асад е маниак, убиец,
който изтребва мюсюлманите сунити и той иска да участва в съпротивата срещу него. По време на създаването на Махалма тактикъл, Абу Рофик е на 24 години. Малхама се създава през 2015 г, но трябва да се отбележи, че най-първите
ѝ стъпки се проследяват от 2013 г. Първоначалната задача на Малхама Тактикъл е да провежда обучителни курсове, а
не да участват като наемници в битки. Рофик отказва да обучава бойци за самоубийствени атентати, както и да воюва
заедно със ИД. (Syria Mercenaries / Malhama Tactical, 2017) Така или иначе и той, заедно с негови бойци, се включват
във въоръжени битки, макар и малко, като причината за тяхното участие е свързана с липса на достатъчни възможности за финансиране само чрез обучения.
Един от членовете на екипа му умира по време на сраженията. Първоначалната численост на организация му е
около 20 души. Според официалните данни, той и съпругата му са убити по време на въздушен удар, нанесен от ру-
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ските военновъздушни сили през февруари 2017 г. Заедно с тях умира и новороденото му дете, което е на едва 4 дни.
(Interview with Abu Salman Belarus, 2018)
Малхама Тактикъл бързо се превръща във враг на Русия по няколко причини: първо, защото Рофик, като войн,
е продукт на руската школа; второ, защото е отявлен враг на Асад, който е в руската орбита на влияние; трето, негативният имидж, който Малхама носи на Русия със съществуването си, както и възможните международни скандали и
проблеми, които организацията може да донесе на Русия (Подобен случай може да бъде и обтягане на отношенията
Русия-Китай благодарение на Малхама); четвърто, Малхама открито възприема цяла Русия за враг.
МЕМРИ (The Мiddle East Мedia Research Institute) публикува видео интервю, заснето от сирийската телевизия
OGN TV, с което организацията ясно се обява против намесите на Русия в Чечня, също така носи пачове на Ичкерия
(Чеченска република Ичкерия), като свидетелство за тяхната съпричастност към чеченското освободително движение,
което днес по-скоро се определя, като сепаратистко (MEMRI, 2020). Русия води сериозни политики за запазването на
своето влияние в Чечня (Gricius, G., 2019). Към края на своя живот, Абу Рофик има известни трудности в набирането
на достатъчно клиенти и това довежда организация му почти до фалит. От друга страна, той е твърдял, че всичко е
некомерсиално, но в действителност не е така.
Когато организацията потвърждава смъртта му, обявява и наследник – чеченският джихадист Али Ал Шишани (Ali
Al-Shishani). В този крехък период, организацията публикува и видео в което демонстрира, че е по-силна от всякога.
Към онзи момент, те обучават голяма група от мъже, членуващи в Ливанският освободителен фронт /ЛОФ/. Има и източници, който предполагат, че смъртта на Абу Рофик е изфабрикувана, а целта е да се опази от акции, които да бъдат
директно насочени по посока на неговото физическо елиминиране (Daly, J., 2019).
Името на организацията не е случайно. Малхама е дума, която е свързана с ислямската религия. Ал-Малхама АлКубра (Al-Malhama Al-Kubra -  )محالملاе име на епична битка, която ще се води в бъдещето според Пророка. Наричана е
още Великата битка. Тя ще е и битката в края на дните. Битката практически ще се води между християни и мюсюлмани
и не представлява единично сражение, а серия от битки, които ще се водят продължителен период от време – 7 години.
В началото мюсюлманите са слаби и неорганизирани, но благодарение на воля и благословия от Аллах те побеждават
и завладяват Света.
Руските източници наричат организацията още спецназът на муджахидините (Новый лидер „Мальхама Тактикал“,
2019). Западните анализатори пък споделят, че те са отговорни за професионализиареното на джихада. Де факто,
групи, като Малхама тактикъл придават качества на радикалните организации. Правят ги боеспособни и конкурентни.
Създават им бойно-тактически способности и то от най-съвременен тип. До този момент подобни обучения са се провеждали от инструктори на близки до организацията държави, но сега може да става по изцяло частен път.
В интервю, което е проведено с лидера на организацията, той споделя, че продължават да набират инструктори.
Основната им задача е да осигуряват обучение и тренировки на малки тактически групи, както и на команден състав.
Обученията са главно свързани с воденето на CQC (close quarter combat, сражение и тактика на близка дистанция),
леки оръжия и РПГ-та. Отричат да подготвят снайперисти. Обученията се провеждат на различни места, като организацията разполага и с тренировъчна база. Водят се също и тренировки по първа медицинска помощ.
Една от целите на организацията е подготовката на разузнавателни единици, както и екипи, които да са способни
да изпълняват саботажни и диверсионни задачи дълбоко в тила на „вражеските сили“ (Ostaeyen, P., Hauer,N., 2019).
Организацията твърди, че е провеждала обучения на следните организации: Jabhat Fatah Sham (позната още, като наследник на Фронт Ал Нусра), Ajnad al Kavkaz (Войниците от Кавказието, група, която действа в северна Сирия, водена
от чеченски лидер, изповядващи сунитски ислям с основна цел – постигане на севернокавказки сепаратизъм.), Jaysh
Muhajirin wal-Ansar и други групи, дори Ahrar as-Sham, включително Туркестанската ислямска партия.
Махалма Тактикъл има свое лого, има много строга структура и различни маркетингови способи за набиране на
„клиенти“ и симпатизанти. Публикуват се често видеа и информация в Интернет. Разполагат със свои канали на които
се качват различни демонстрации, откъси от обучението, както и курсове и лекции, свързани с боравенето и поддържането на различни оръжия. Демонстрират се различни тактически и стрелкови упражнения.
Ръководителите на Махалма Тактикъл не се притесняват да дават интервюта, нямат проблем с общуването с
журналисти. Дори се случва и да си правят записи, в които да отговарят на въпроси от заинтересовани лица, които са
изпратили своите питания чрез електронна поща или други комуникационни канали. Западните служби коментират, че
борбата с тях е сложна, защото непрекъснато създават нови канали, публикуват нови видеа и колкото и канали да се
закриват, повече се създават. Активни са във всички социални мрежи: Фейсбук, Туитър, Вконтакте (най-голямата руска
социална мрежа), Ютюб и други.
Скорошна проверка в началото на 2020 г. показва, че групата действа активно и в Индонезия. Откриваме Фейсбук
група на Малхама, която е профилирана за Индонезия. В превод, резюмето на групата гласи: „Ислямът в Индонезия
е време да се издигне от всички несправедливости, по-добре е да се умре, защитавайки исляма, отколкото да умре в
лицемерие. Ислямът е един и не прави разлика между етническа принадлежност, пол и цвят на кожата.“ Членовете на
групата са общо 576 към 01.02.2020 г. Администраторите са 7. Един от администраторите, според анализ на открити
източници, произхожда от Алепо, Сирия. Останалите са от различни части на Индонезия. Един от тях вероятно има и
хакерски способности. Анализ на профилите им показва, че сред виртуалните си приятели те имат доста широк кръг от
хора, част от които бихме могли да определим, като радикализирани. На техните профили може да се открият, както
възхваляващи религията постове, така и различни подбрани новини, свързани със загинали мюсюлмани, изгорени
религиозни текстове и постове срещу дейността на Асад. По всичко личи, че антируската нагласа на членовете на
Малхама Тактикъл съществува и в Индонезия. Тя не е просто проислямска, но и антируска. И разбира се, анти Асад.
Малхама Тактикъл е и търговски субект. Тя, подобно на останалите контрактори, се нуждае от война и размирици,
за да съществува. В този ред на мисли, те вероятно ще се опитат да разширят и своите действия в Индонезия. Ази-
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атската република е изправена пред редица нарастващи протести. Индонезия е мюсюлманска страна, тя се нарежда
на четвърто място по брой на мюсюлманското население с 266 милиона жители. Освен изброеното, Индонезия е и
държавата, която е „дала“ най-много доброволни бойци на Ислямска държава. В страната има ширещ се ислямски
фундаментализъм, тероризъм, тайни терористични организации, включително и тренировъчни лагери. Тези факти
създават достатъчно предпоставки за Малхама тактикъл да се опитат да разширят своята дейност на територията
на Индонезия. Включително е възможно да изнесат своята дейност на безопасно място, от което да подготвят бойци,
които впоследствие да се включват в бойните действия. На територия като Индонезия към момента е невъзможно да
се извършват въздушни атаки, нещо от което се страхуват в Малхама Тактикъл. Сред инструкторите на Малхама се открива и един китаец. Организацията отправя и открито послание към Китай, че възнамерява да създаде своя структура
и там. Вероятността е малка, но не е изцяло лишена от логика. Малхама насочват вниманието си към западна част в
Китай, известна като Източен Туркрестан (Китайски Туркестан, Уйгуристан). Той се намира в Синдзян-уйгурския регион.
Регионът е известен с сериозно движение, борещо се за пълна автономност от Китай. В подобна почва, малхама би
могла да се развива (Arduino, A., Soliev, N., 2017)
Медиите, а и експерти и изследователи от Изток и Запад обръщат сериозно внимание на Малхама, без реално да
знаят почти нищо за нея. Според част от тях цялата група възлиза на 10 души. Според нас числеността им е поне 30.
Говорим за активни участници (главно инструктори), а симпатизантите вероятно са стотици, дори хиляди. Всъщност
чрез целия медиен балон около липсващите факти се постига само едно – рекламира се Малхама Тактикъл, а това
определено ще увеличи тяхната сила, обем и територия на действие. Просто ще намират повече нови клиенти на
услугите им.
В действителност е трудно да се прогнозира колко точно е опасна организацията. Определено тя е нов етап в
развитието както на тероризма, така и на частните военни компании. В края на краищата, организацията следва правилата на пазарната икономика и капитализма, които се проповядват като висша политическа и икономическа идеология.
Фирмата предлага професионални услуги срещу заплащане. Пазарът ги приема – те съществуват.
Заключение
Американските анализатори са видимо най-притеснени от този феномен, защото вероятно са предполагали, че
частни (недържавно обвързани) субекти не биха могли да създадат реплика от типа Блекуотър, но реално няма никакви
пречки за подобно нещо.
Малхама към момента има ограничени възможности и ограничен обхват и обем. Това ги прави не особено опасни,
но всичко зависи от тенденциите. Ако Малхама се разрасне и създаде разклонения в ралзични държави и континенти,
ако се появят нови и агресивно развиващи се подобни структури, то нивото на глобалната сигурност ще се влоши
значително. При такъв развой проблемът е сериозен.
От друга страна, появата на Малхама е един естествен процес, който не би следвало да изненадва сериозните
професионалисти от сферата на сигурността. Реалният проблем на западните, а и не само на тях, анализатори и
експерти е друг – няма как да признаят, че тероризмът, в по-голямата си част, е държавно спонсориран и организиран. Респективно, той е и контролиран, или поне частично ограничаван. Групи, като Малхама са стъпка в посока да
се създават повече и по-силни независими терористични групи и агресивни субекти, а това плаши всички държавни
ръководители, които претендират за монопол над насилието.
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Резюме: Обект на този доклад са частните военни компании (ЧВК). Предмет на доклада е една от найстарите подобни компании в света – Пинкертън. Целите са да се разкрие генезисът на ЧВК, ролята и мястото
им, както и връзките на подобни частни субекти и държавата по примера на Пинкертън.
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Д

окладът разглежда една от първите частни военни компании (ЧВК) в САЩ. ЧВК са съвремието и близкото бъдеще
на въоръжените конфликти по цял свят. Те спадат към т.нар. военни предприемачи, които предлагат не само наемници, но и обучение и посредничество.
Настоящият доклад разглежда развитието на една подобна компания, от самото ѝ зараждане до днес. Обърнато
е внимание как подобна компания може да стане много нужна и ефективна на конкретна държава, но впоследствие и
да се превърне в заплаха на заради собственото си развитие. Темата е изключително актуална поради огромното нарастване на ЧВК в световен план. Частните военни компании, макар и да се водят отделени от държавата, са елемент
от външната им политика, който има нарастващо значение. ЧВК бяха основно американски продукт, но днес такива
има и в Китай, Русия, в страни от Африка и дори в съседна Украйна. Тези факти мотивират желанието да се разгледа
първата частна военна компания от съвременен тип, а именно Пинкъртън.
Основната методология е исторически и сравнителен анализ.
Изложение
Пинкъртън е компания, която е доайен в областта на частните военни компании за САЩ. Тя стартира само с един
служител – Алън Пинкертън. Би могло да се каже, че природните му заложби и стечението от обстоятелства го отвеждат в света на военното дело и тайните операции. Алън Пинкертън е шотландски емигрант, роден в Глазгоу. Първоначално се занимава с изцяло цивилни и „некомбатантни“ дейности – основно търговия с мед. Жени се тайно и емигрира
в Америка през 1842 г. Близо до Чикаго той започва да се занимава с производството на бъчви. Алън Пинкъртън
разбира за своите способности и вижда възможност да се развива в тази посока, когато спомага за ареста на престъпна
група, която фалшифицира монети в горите на Чикаго. Забелязва групата случайно, докато добива дървен материал
за своите бъчви, успява да запази хладнокръвие, остава незабелязан и самоволно стартира оперативното ѝ наблюдение. Впоследствие предава събраната информация на властите. Тези негови действия водят до назначаването му за
шериф на Кейн Каунти (Kane County) (Pinkerton‘s National Detective Agency, 2017). Работи като такъв кратко, защото неговото желание е било да се труди по свой модел и правила. През 1849 г. започва работа в частната сфера и е обявен
за първия частен детектив в Америка. Определено Алън има заслуги за развитието на разузнаването и разследването,
защото въвежда много нови към момента елементи, които се използват от всички структури за сигурност и обществен
ред по света и днес. Година по-късно, заедно с партньор, отваря „Северозападна полицейска агенция“ (North-Western
Police Agency), чийто девиз е Ние никога не спим. С времето той става любим на всички шпионски организации. Компанията сравнително бързо назначава още 15 служители, които се занимават изцяло с оперативна дейност.
Развитието на САЩ преминава през няколко етапа, като е тясно обвързано с личността на шепа хора. Развива се
железопътен транспорт – Вандербилд, добивът и употребата на нефт – първо за осветление, а после и за двигателите
на Рокфелер, развива се металопроизводството, което практически катализира строителството на големи сгради и
мостове – Карнеги, развива се банкирането, създава се и се разпространява електричеството – Джей Пи Морган и
се развива масовото автомобилостроене от Хенри Форд. Първата крачка е железницата, която трябвало да свърже
частите на голямата държава. Нововъведението се оказва и доста рисково от гледна точка на дългите преходи през
безлюдни местности, които направили влаковете примамливо средство за натрупване на много пари по бърз и незаконен начин. Това свързва Пинкертън с Ейбрахам Линкълн (1809 – 1865), който му възлага да проведе детективско
разследване на влаковите обири.
Пинкертън въвежда различни способи за водене на разпит, включително методика за анализ на лице, което е
обект на външно наблюдение, а дори и работата под прикритие. Изброените професионални нововъведения дават
резултат и скоро неговите усилия се увенчават с успехи. Към момента на своите контакти с железницата, Линкълн е
адвокат на транспортната компания. Развитието на политическата му кариера оказва влияние и на възхода на Пинкъртън, който отново се връща, макар и временно, на държава работа.
По време на Гражданската война, в периода 1861 – 1862, Пинкертън ръководи Съюзната разузнавателна служба.
Широко внедрява работата под прикритие и, ако използваме съвременна терминология, организира и сериозно военно
разузнаване. Внедрява десетки агенти като войници на Конфедерацията, включително и сам участва в няколко операции под прикритие, легендиран под името майор Ей Джей Алън.

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

155

Друга негова заслуга за държавността на САЩ е разкриването на заговор за убийство на Линкълн (вече президент
на САЩ). Разследвайки слухове за саботаж на железопътното трасе между Балтимор и Вашингтон, Пинкертън се
натъква на оперативна информация, която разкрива план за убийството на президента по време на пътуването му към
Вашингтон.
По програма, президентът трябва да се прикачи на друг влак в Балтимор. В този момент трябва да бъде убит от
засада. Пинкертън успява да се свърже с кабинета на Линкълн, дори се включва в неговото ескортиране по обявения
маршрут, като изменя графика и преминава през Балтимор часове по-рано. За да възпрепятства изтичането на информация, Пинкертън прекъсва телеграфната връзка по цялото трасе и похитителите не разбират за измененията в
графика. Операцията преминава успешно – президентът не става обект на атентат, но и извършителите не са заловени. Това създава и някои съмнения, че всичко би могло да бъде една добра инсценировка с цел издигане авторитета
на компанията (Andrews, E., 2018) Впоследствие оглавяваната от него структура, специално ангажирана с охраната на
президентите на САЩ, става известна като Сикрет Сървис (United States Secret Service).
През 1856 г. Алън Пинкертън назначава първата в света жена детектив (The Historical significance of Pinkerton,
2018). Към 1870 г., Пинкертън притежават най-богатата база данни за криминална информация на света (Pinkerton‘s
National Detective Agency, 2017). Точно през 70-те години на XIX век агенцията става популярна и започва да бъде
наемана от различни частни лица. Компанията става любима на едрите работодателите и силно презирана сред работниците (Willson, M., Porter, S., Reiff, J., 2004).
Преди смъртта си, Пинкъртън разработва система, която да събира цялата информация от регистрите за съдимост и полицейските доклади, правейки база данни, която се използвана и до днес, и се поддържа от Федералното
бюро за разследване (ФБР). На практика, ФБР първоначално се организира на принципа и информацията, придобита
и систематизирана от агенцията на Пинкертън.
През 1872 г. испанското правителство наема Пинкертън, за да неутрализира революционери в Куба, които искат
да се сложи край на робството и гражданите да придобият право на глас. Куба има нелека съдба, първоначално
е завладяна от испанците и обявена за тяхна колония. Впоследствие става английска провинция, а при последващ
мирен договор е върната срещу други територии на Испания. В Куба властва робството, местното население е подчинено, а част от него е избито. Испанците представляват около 8% от цялото население, но контролират над 90% от
икономиката и богатствата на страната. Местното население няма политически и е с ограничени човешки права. САЩ
също започва да разширява влиянието си в Куба. Това отключва серия от недоволства, бунтове и революции, които
започват през 1868 г. Така и испанското правителство решава да наеме Агенцията, която трябва да открие и елиминира
лидерите на съпротивителните революционни движения и по този начин да задържат Куба в сферата на си на влияние.
Де факто, Пинкертън навлиза на територията на Куба с цел да съхрани робовладелския строй. Любопитен епизод
от живота на Алън е, че през 1883 г. издава книга „Шпионинът на бунта“. В нея авторът заклеймява робството, а в
същото време, чрез действията си, го затвърждава по целия свят.
Алън Пинкертон умира през 1884 г. Тогава компанията разполага с два основни офиса и е поета от синовете му
– Уилиям (1846 – 1923) в Чикаго и Робърт (1848 – 1907) в Ню Йорк. Те оказват сериозно влияние на териториалното
разширение на Агенцията. Робърт умира през 1907 г., а към онзи момент компанията наброява около 2000 служители и
отговаря за охраната на стотици банки из Америка. Компанията разполага и с резерв от 30 000 души. Реално в онези години, Пинкертън притежава по-голям числен състав от американската армия. Впоследствие компанията се управлява
от неговия син и брат. Последен от рода Пинкерътн, който управлява компанията е правнукът на основателя – Робърт
Пинкертън (1904 – 1967), който я поема през 1930 г.
Въпреки това възходът на агенцията продължава. Тя разширява своето портфолио – от разследване и охрана до
военни контракти на принципа на ЧВК (частна военна компания). В онзи период, компанията на Пинкертън е най-голямата агенция за сигурност на планетата.
Възходът на компанията е свързан и с редица скандали, както и с не малко кръв. Тя има емблематично участие
в разгарящите се работнически стачки през XIX и XX век в САЩ. Потушаването на стачките, макар и ефективно от
капиталистическата гледна точка, докарва негативен социален имидж на компанията. Така през 1892 г. компанията е
отговорна за убийството на 11 души по време на операция за потушаване на работническа стачка в Хоместад (Weiser,
K., 2018). Случилото се в Хоместад оставя белег в цялата история на САЩ.
Стачката, позната още като „бунтът в Хоместад“ (Homestead Strike/Homestead riot) е свързана с избухването на
размирици в една от стоманодобивните леярни на Андрю Карнеги. Борейки се за по-високи печалби и за позицията
на най-богат мъж на планетата Карнеги назначава за мениджър свой познат, известен със своята бруталност – Хенри Фиск. Фиск решава да повиши печалбата, като увеличи работата на служителите на компанията, но да намали
заплащането им. На всичко отгоре работните условия са много тежки, а смъртните инциденти са почти ежедневие.
Това довежда до недоволство, което прераства в бунт. Исканията на служители са за достойно заплащане и при едни
поносими условия на труд. На 6-ти юли в Хомстад, щата Пенсилвания, работници блокират фабриката и отказват да
се върнат на работните си места, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Фиск решава да използва груба сила.
Вместо да склони на условията на работниците, той се обажда за подкрепа на Пинкертън. Фиск уволнява протестиращите и намира нови работници, които да заемат местата им (в онези години, това е било сравнително лесно, защото
има висока безработица и ширещ се глад, както и отсъствие на профсъюзи. Това е позволило бързо натрупване на
печалба, създаване на милионери и мизерстващи работници, които макар и да имат работа, остават гладни). Бившите
служители отказват да напуснат фабриката и се барикадират. Тогава Фиск нарежда на служителите на Пинкертън, които наброяват около 300 въоръжени души, да щурмуват фабриката. Разразява се тежка престрелка и ръкопашна борба.
След часове битка, много ранени и убити от двете страни, бившите служители са предават. Отзвукът от случилото се
променя цялата концепция на капитализма в САЩ (Adamczyk, J., 2007).

156

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Отделно от грубата работа, неговите задачи имали и конспиративен характер. Те били от сферата на дейност на
шпионажа. Внедряване на агентура в новосформираните профсъюзи, вербовка на лица от кръга на протестиращите
работници, които да окажат психологическо въздействие върху протестиращите и да ги откажат от продължителни
стачки, както и всяване на страх чрез подставени лица. Отделно от това – осигуряване на физическа охрана, включително и потушаване на стачки чрез военна намеса, използване на огнестрелни оръжия срещу протестиращите тълпи и
въоръжена охрана в други производствени и добивни центрове.
За компанията 1871 г. е много специфична година. Тогава с случват две важни за нея събития. Чикаго е покосен от
масов пожар. Целият град претърпява сериозни загуби. Централата на компанията също изгаря, а заедно с нея и важни
документи, архив и базата с данни. Мащабите на пожара принуждават властите да обявят военно положение в Чикаго,
а фактическият изпълнител на заповедта е компанията Пинкертън, която установява контрол (Weiser, K., 2018). Ролята
ѝ не е свързана с огнеборство, а пряко с налагане на обществен ред и охрана на обекти. Задачата им е да предотвратят
грабежи и погроми по време на суматохата около бедственото положение на Чикаго. Същата година Департаментът по
правосъдие решава да създаде специализирано звено, което да е натоварено със задачата да преследва бегълците от
правосъдието. Отпусната е сумата от 50 000 щатски долара – днешен еквивалент на 1 050 000 долара. Поради определени съображения звеното решава да аутсорсне (да предостави на външен изпълнител) дейностите си на агенция Пинкертън. Това довежда до две неща, които от своя страна водят до съответната реакция от страна на правителството.
Компанията се разраства неимоверно, концентрира в себе си огромен числен състав, оръжие и пари, което я превръща
във фактор, с който да трябва да се съобразява цялата държава. Това е доста рисково, и довежда до приемането на
ограничителен закон от Конгреса, известен като Антипинкертонов закон (Anti-Pinkerton Act) приет през 1893 г.
Задачата на закона е да въведе лимити и да ограничи наемането на частни контрактори за разследване, охрана
или други дейности от правителството (Keller, R., 1978). Реално информационната зависимост на държавата също става твърде голяма. Мрежата на Пинкертън от частни шпиони натрупва огромен обем информация. Така например, компанията знае кой е убиецът на бившият губернатор Франк Стеуенберг. Сред разнообразните задачи, които компанията
е поемала, има и свързана с хипотетично плагиатство. Университетът на Индиана наема компанията, за да разследва
текстове на студент. Сред останалите задачи са и инкасо дейности (Kellams, D., 2016).
Агенция Пинкертън претърпява определени изменения във времето поради редица фактори. От една страна държавата поема по-голям контрол над аспектите, свързани с разследване на престъпления и повишава общото ниво на
сигурност. Създава се и ФБР, което поема по-големите и знакови случаи. Оформя се и Сикрет Сървис. Детективската
роля започва да не е толкова атрактивна и през 1960 г. дори изчезва от регистъра на фирмата. Любопитен факт е, че
през 1962 г., компанията е наета да охранява картината на Леонардо Да Винчи, Мона Лиза по време на транспортирането ѝ с кораб през Атлантическия океан (Chalakoski, M., 2018). Охраната става приоритетното ѝ занимание. На практика приходите в сферата на охраната са много повече. През 1999 г. компанията става собственост на австрийската
Securitas AB срещу 384 млн. долара.
Пиинкертон днес предлагат комплексни решения по въпросите на сигурността. Наблягат на анализа на риска за
корпоративни клиенти. Освен управление на риска, самата компания предлага да анализира компанията-клиент за
слабости и да предлага решения.
Всяка компания има т.нар. „колело на риска“. Колелото на риска на Пинкертън е разделено на 4 основни и равноправни зони: технологичен и информационен риск; пазарен и икономически риск; оперативен и физически риск;
животозастрашаващ и събитиен риск. Според Пинкертон, заплахите могат да дойдат от тези зони, без значение дали
става дума за отделен клиент или организация.
Всяка от зоните има подзони, съответно:
Заплахи и събития (Hazard and Event):
1) Природни бедствия – наводнения, буря, суша, земетресение, пожар; климатични изменения;
2) Заболявания и здравословни проблеми – пандемия, инфекциозни заболявания, хронични заболявания, замърсяване, инфраструктура на общественото здраве, качество на здравеопазването;
3) Престъпления и насилие – престъпления срещу собствеността, тероризъм, насилие, наказателно правосъдие,
подкуп, рекет.
Оперативен и физически риск (Operation and Physical):
1) Бизнес контент – вълнения и затъмнения, продължителност на издръжливостта на инфраструктурата, възможности за застраховане, възможности за кредитиране, услуги по сигурността;
2) Верига за доставки: – транспортна инфраструктура, пристанищна инфраструктура, ефективност на митниците,
логистичен капацитет и услуги, дълбочинност на пазара на доставчиците;
3) Рискове на работната сила – изпълнителски талант, качество на труда, конкурентност на заплащането, защита
на заетостта и работниците, трудова борба.
Пазар и икономически риск (Market and Economic):
1) Социална и политическа нестабилност – държавна нестабилност, корупция, социални вълнения, несигурност на
населението, международен конфликт;
2) Маркоикономически рискове – износ/внос, несъстоятелност, валутен курс, инфлация, фискална регулация;
3) Данъчно облагане – защита на правата на собственост, бизнес климат;
4) Защита на околната среда – търговска отвореност.
Технологичен и информационен риск (Technological and Information)
1) Системен интегритет – ИТ стоки и услуги, онлайн дейност, високоскоростна инфраструктура, използване и достъп за телекоми, търговия с комуникационни технологии интегритет;
2) Интелектуална собственост – споразумение за международни стандарти, IP правна среда, патентна дейност,
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търговска марка и проектантска дейност, корпоративни НИРД;
3) Разрушителен потенциал – предприемачество, STEM дейност, размер на икономиката на знанието, размер на
креативната икономика, фирмен вход и изход (Our story, 2020).
Интересна за разглеждане е и световната карта, разработена от Пинкертън с показатели, които са свързан и с развитието на бизнес на различните локации. Така например, ако посочим България, системата показва кумулативен риск
от 28,50% риск за всичките зони, а те бяха относително еднакво разположени. Румъния например, която беше приета в
ЕС заедно с България и към онзи момент бе в по-тежко състояние, по индекса на Пинкертън е с по-добри показатели.
Кумулативен риск от 26,03%. Показателите на останалите държави в ЕС са по-добри. От малките страни Латвия е с
21,73%, Литва – 20,73%, Словакия – 20,33%, Естония – 14,45%; Дания – 3,05%; Швейцария – 0,93%.
Пинкертън днес, е по-скоро фирма, която е професионализирана в областта на управлението на всички структурни
елементи, които касаят сигурността на дадена организация като цяло. Те предоставят цялостен продукт, но заедно с
това, ако е необходимо, могат да осигурят и въоръжени оператори. Компанията напълно открито заявява, че предлага
подробен рисканализ на всички съществуващи нива и аспекти, който се базират на познания, може да предвижда ситуации в бъдещето, предлага решения, които да удовлетворяват крайната цел на всеки клиент и всичко това се базира
на над 170 годишен опит в областта.
Другото предимство, което изтъква компанията е, че присъства в над 100 държави и може да предостави на своите
клиенти т.нар Global supply chain risk management или глобална верига за доставки и управление на риска. Претенцията на компанията по тази точка е, че е в състояние да предостави услуги във всички краища на света и във връзка
с всякакви дейности (Security management, 2020). Способна е да извърши или аутсорсне всякаква дейност, която е
необходима на клиентите ú. С други думи, това е компания, която може да реши всеки проблем, на всякакво ниво и във
всяка точка на планетата.
Заключение
Т.нар. контрактори се делят условно на два вида – частни военни и частни охранителни. Те изпълняват различни
задачи, като най-често се дублират в охраната на обекти и оперирането във високорискови зони, работа зад граница
и тайно обслужване на международни интереси на конкретна държава. В историята на компанията на Пинкъртън виждаме всички аспекти на новите лидери на сигурността и войната. Виждаме, че тези процеси се приватизират, обхватът
им се разширява, самите компании проявяват по-висока оперативност и иновативност.
Компаниите работят основно зад граница, укрепват или разклащат чужди правителства, налагат политики. Числеността им е голяма, а държавите ги използват и за други дейности, които аутсорсват.
Всички ЧВК, по примера на Пинкертън, проявяват устойчивост във времето и винаги имат работа. Тяхното съществуване поражда повече конфликти, а не повече мир. Рано или късно – както в случая с Пинкертън и други подобни
съвременни компании – ще се появяват закони, които да ограничават тяхната нарастваща мощ, мощ, която конкурира
държави.
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Резюме: В доклада се разглежда основното съдържание на критичната инфраструктура, като „Системи и
активи“ – жизнено важни за страната, понижаването на чиито способности би предизвикало спад във вътрешната
сигурност на Република България. Целта е да се анализират критериите за установяване на критичната
инфраструктура.
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Abstract: The elaboration considers the main content of the critical infrastructure as “Systems and assets” vital for the
country, the reduction of their capabilities would cause a decline in the internal security of the Republic of Bulgaria. The main
goal is to analyze the criteria for establishing critical infrastructure.
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В

средата на сигурност военните аспекти придобиват коренно нови измерения вследствие на политическите промени
както на местна регионална основа, така и в Европа и в света. Разширяването на спектъра на асиметричните рискове и заплахи и намаляването на значението на някои фактори, които в близкото минало влияеха на подготовката
на въоръжените сили се увеличи. Значително е намалена заплахата от възникване на мащабен международен военен
конфликт, което налага взаимодействие между държавите за неутрализиране на нови рискове и заплахи.
Република България разглежда националната си сигурност в пряка връзка с регионалната, европейската и световна сигурност.
Националната сигурност на Република България е във функционална зависимост от изградените способности за
гарантиране на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната и активното ѝ участие в усилията
на световната демократична общност за запазване на международния мир и сигурност.
Основа на системата за световна, евроатлантическа и европейска сигурност са Организацията на обединените
нации (ООН), Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Европейския съюз (ЕС), включително Европейските сили за отбрана и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).
Намалява риска от конфликт от световен мащаб, но същевременно нараства броят на регионалните конфликти,
както и заплахата от установилия се вече като трансграничен (международен) тероризъм. Това ново предизвикателство очертава рамката на взаимодействие между субектите на международната сцена.
Международният тероризъм в съвременни условия поставя световната общност пред сложна и трайна заплаха от
използване на значителни количества взривни устройства, която изисква своевременна реакция с участието на всички
страни, членки на НАТО и цялата демократична общност.
Съществена част от общите усилия е свързана с извършването на превантивна дейност в мирно време и последваща дейност във време на военен конфликт и/или в пост-конфликтна ситуация по защитата на обекти от критичната
инфраструктура.
Под понятието критична инфраструктура, би следвало да се разбира „системи и активи“ от жизнено важни за
страната обекти, понижаването на чиито способности или разрушаването на някои от тях би предизвикало спадане на
нивото на вътрешната сигурност, на стопанската сигурност, на общественото здраве и безопасност или съвкупността
от тях. Критичната инфраструктура е с особено значение за националното благо, чието нарушаване ще доведе до
значително разстройство на обществената сигурност или до други драматични последствия. В българското законодателство, критичната инфраструктура за пръв път е дефинирана през 2005 г. като „... система от съоръжения, услуги и
информационни системи, чието неправилно функциониране или разрушаване, би довело до негативно въздействие
върху безопасността на населението, неговото здраве, околната среда, националното стопанство, енергетиката или
върху ефективното функциониране на държавното управление“.
В Закона за защита при бедствия за критична инфраструктура е дадено определение: Система или части от нея,
които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, си-
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гурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване
би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези
функции.
Обектите от критичната инфраструктура са утвърдени в Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури, обектите им и оценка на риска от тях.
Суверенитета, сигурността и независимостта на държавата се определят от стабилното и непрекъснато функциониране на нейната инфраструктура. От жизненоважно значение е опазването и възстановяването на стратегическите
обекти и тези от критичната инфраструктура.
Общоприетите обекти от критичната инфраструктура са:
Енергетика – секторът включва подсектори електроенергия, нефт, газ и топлинна енергия, които са съставени от
следните стратегически дейности: управление на отрасъл енергетика, производство на електрическа енергия, добив
на въглища и експлоатация на хидротехнически съоръжения, дейности по съхранение и транспорт на свежо ядрено
гориво и на отработено ядрено гориво, управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения, пренос на електрическа енергия, пренос и съхранение на природен газ, производство на горива.
Секторът включва следните стратегически обекти: АЕЦ „Козлодуй“; Площадка АЕЦ „Белене“; Обектите на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“; Комплекс „Марица Изток“; ТЕЦ „Варна“; ТЕЦ „Бобов дол“; Обекти на „Топлофикация София“; Национална електрическа компания (НЕК); Каскада „Белмекен - Сестримо – Чаира“; Каскада „Доспат – Въча“;
Каскада „Баташки водносилов път“; Каскада „Долна Арда“; Преносни газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи; Централно управление на „ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ“ - ЕООД; „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ и други.
Ядрена промишленост – хранилища за радиоактивни отпадъци.
Провеждането на дейности по гарантиране сигурността на сектора се контролира от Министерство на икономиката
и енергетиката.
Информационни и комуникационни технологии – състои се от два подсектора: електронни съобщителни мрежи
и информационна и комуникационна инфраструктура, и от следните стратегически дейности: Фиксирани телефонни
услуги; Мобилна телефония; Радиоразпръскване, Радиокомуникации; Информационни системи на държавната администрация; Управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност; Дейност по пренасяне на класифицирана информация.
Секторът включва следните стратегически обекти: „БТК“-АД; всички мобилни оператори; национален радио-телевизионен център; Регионалните телевизионни центрове в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград; Българско национално
радио (БНР) и други.
Сигурността на сектора се гарантира от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Водоснабдяване – водохранилища – естествени и изкуствени, хидротехнически съоръжения, преносни мрежи за
пречистване на вода и водоснабдяване.
Осигуряване с хранителни продукти – животновъдство, земеделие, предприятие за производство на хранителни продукти, предприятие за съхранение, доставка и разпределение на хранителни продукти, система за гарантиране
качеството, контрол и безопасността на хранителните продукти.
Здравеопазване – секторът е разделен на подсектори: медицинска и болнична помощ и лекарствени средства.
Стратегическите дейности, включени към него са Спешна медицинска помощ; Медицинска и болнична помощ; Производство на лекарства и субстанции и Внос на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и субстанции.
Секторът съдържа следните стратегически обекти: многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ и болница „Лозенец“.
Секторът се контролира от Министерство на здравеопазването.
Финансова сфера – банки, пощи, монетен двор, трезори и други.
Дейностите и обектите, включени в състава му се контролират от Министерство на финансите.
Транспорт – съдържа следните подсектори: автомобилен транспорт и пътна инфраструктура; железопътен транспорт и железопътна инфраструктура; въздушен транспорт и летища; воден транспорт и пристанища.
Секторът включва стратегическите дейности по осъществяване на сухопътен транспорт, в т. ч. изграждане и поддържане на инфраструктурата и транспортните средства, осъществяване на железопътен транспорт, въздушен транспорт, в т.ч. дейностите на „България Ер“ – АД, воден транспорт.
Стратегически важни и потенциално опасни обекти, които се включват в състава на сектора са: Метрополитен-София; железопътни възли – София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе; държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“; летища – София, Пловдив, Варна, Бургас; пристанища – Варна, Бургас, Видин, Русе, Лом;
Обект „951“; Обект „708“; Обект „131“; Обект „577“ и други.
Секторът се контролира от две министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройство и
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Химическа промишленост – предприятия от химическата промишленост, предприятия от леката промишленост,
предприятия от тежката промишленост и други.
Отбранителна промишленост – пунктове за постоянна дислокация на войските, военни полигони, складове за
военновременни запаси, заводи и предприятия за военновременна продукция.
Образование, наука и технологии – Секторът включва следните стратегически дейности: Научноизследователска и развойна дейност в системата на БАН и ВУЗ; Управление на дейността по прилагане на държавната политика по
социална защита на населението.
Стратегически обект включен в този сектор е „Изследователски реактор - ИРТ – 2000“ към Института за ядрени
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изследвания и ядрена енергетика на БАН.
Дейностите по гарантиране устойчивостта на сектора се контролират от Министерство на образованието и науката.
Спортни обекти и съоръжения – дейностите по гарантиране устойчивостта на сектора се контролират от Министерство на младежта и спорта.
Природни ресурси – сигурността се гарантира от Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство
на околната среда и водите.
Туризъм – контролът се осъществява от Министерство на туризма.
Регионално развитие и благоустройство – дейностите по гарантиране сигурността на сектора се контролират от
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Отбрана – секторът е разделен на два подсектора – отбранителна промишленост и военна инфраструктура и
военни формирования, за които отговаря Министерство на отбраната.
Правосъдие, обществен ред и сигурност – сигурността на сектора се контролира от Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието и Държавна агенция „Национална сигурност”.
Държавно и социално управление – дейностите по гарантиране устойчивостта на сектора се контролират от
Министерство на вътрешните работи и Министерство на труда и социалната политика.
Защита при бедствия – дейностите по гарантиране устойчивостта на сектора се контролират от Министерство
на вътрешните работи.
Културно наследство – включва движими и недвижими културни ценности, сигурността на които се гарантира от
Министерство на културата.
През последното десетилетие Република България е засегната от голям брой и със силен интензитет бедствия,
предизвикани от природни явления и от човешка дейност, които имат негативни последици за населението, обектите
от критичната инфраструктурата и като цяло за икономиката на страната.
Идентифицирането на опасностите е продължителен процес, насочен не само към съществуващите в момента, но
и към развитието им във времето. Важно е да се отчита историческото развитие на опасностите, тъй като инциденти,
които са се случили, или са били избегнати могат да допринесат за анализиране на историческата повторяемост на
някои видове природни или причинени от човешка дейност бедствия.
Най-общо рисковете за обекти от критичната инфраструктура могат да се класифицират в следните групи:
● стратегически рискове – оказват влияние върху постигане стратегическите цели и интереси;
● оперативни рискове – влияят на ежедневните и оперативните процеси и дейности;
● политически рискове – възникват от провежданите нови политики и промени в правителството;
● икономически рискове – при промяна на икономическата система, бизнеса, инвестициите и доходите на населението;
● технологични рискове – свързани са с използването на стари технологии, нарушаване на критичната инфраструктура;
● рискове за сигурността – появяват се от злоупотреби с материални активи или неадекватна защита на информационната система, загуба на данни;
● геополитически рискове – международният тероризъм, разпространяването на ядрени технологии, трансграничната престъпност и корупция;
● правни, регулаторни рискове – възникват от промяна в законодателството;
● финансови рискове – формират се от липса или неефективно финансиране;
● екологични рискове – пораждат се от екологични катастрофи или промяна в климата;
● транспортни рискове – възникване на аварии при превоз на опасни вещества, радиоактивни материали и отпадъци;
● енергийни рискове – възникване на промишлени аварии или радиоактивно замърсяване на територията на
страната;
● природни рискове – резки промени в климата, суша, безводие, земетресения, наводнения, замърсяване на
въздуха, изчезване на биологичните видове.
Критичната инфраструктура В България съдържа 19 сектора (Енергетика, Транспорт, Телекомуникации, Здравеопазване, Земеделие и храни, Околна среда, Икономика, Защита при бедствия, Културно наследство и др.). Всяка повреда, терористичен акт, стихийно бедствие или прекъсване на нормалното им функциониране би довело до сериозни
негативни последици за обществената безопасност и националната сигурност на страната.
Критична инфраструктура е инфраструктурата, която предоставя услуги, които са жизнено важни за функционирането на нашето общество. Загубата на услуга, поради нарушаване или унищожаване на дадена критична инфраструктура, може да има сериозно въздействие върху здравето на населението, околната среда, икономиката, общественото
доверие и сигурността. Сложната взаимозависимост между различните инфраструктури означава, че от дадено събитие може да произтече и ефектът на доминото върху инфраструктури, които не са непосредствено и явно свързани
със засегнатата. Това налага осигуряване защитата на критичните инфраструктури, обхващаща всички опасности за
тях – природни бедствия, човешка дейност и терористични заплахи.
Защитата на критичните инфраструктури е съществен елемент от политиката за сигурност в Република България
и Европейския съюз. Основа за това е Европейската програма за защита на критичните инфраструктури и Директива
2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 г., относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита. Критичната инфраструктура в България,
като понятие, се дефинира за първи път в Закон за управление при кризи, приет през 2005 г. Същият е отменен през
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2007 г. Урежда правомощията на държавните органи и органите на местното самоуправление, като и правата и задълженията на физическите и юридическите лица в процеса на управление при кризи.
При направения анализ на възможни терористични действия, кибер-атаки, аварии и катастрофи на територията
на страната, може да се направи извод, че обектите от критичната инфраструктура са застрашени от редица негативни
природни, антропогенни влияния като наводнения, свлачища, земетресения, горски пожари, суши, силни ветрове, силни снеговалежи, екстремни температури и градушки, радиоактивно замърсяване, промишлени аварии, терористични,
кибер-атаки и др. Причинените от всичко горепосочено негативни явления имат неблагоприятни икономически въздействия върху критичната инфраструктура на страната.
На територията на Република България работят 77 предприятия, класифицирани и регистрирани като „предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал“ и 91 предприятия като „предприятия и/или съоръжения с нисък рисков
потенциал“ от големи аварии с опасни вещества.
Големите промишлени аварии често имат тежки последствия върху населението и околната среда, освен това,
въздействието може да засегне територии отвъд националните граници. Това подчертава необходимостта от осигуряване на предприемането на подходящи превантивни действия за осигуряване на високо ниво на защита в Република
България на населението, националното стопанство и околната среда.
В Република България често възникват бедствия, предизвикани от природни явления или човешка дейност, чиито социални и икономически последици могат да оказват значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие и
икономически растеж, поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително значение за устойчивото
развитие на страната.
Бързо променящата се световна политика, инвазията на бежанци към Европа респективно към Република България, промените в климата и други фактори са повод за заключения по предприемането на крути превантивни мерки,
които да доведат до обединяване на усилията на всички отговорни институции и активното им включване в дейностите
за намаляване на риска, което би довело до значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни
щети и загуби.
„Потенциално опасен обект от критичната инфраструктура“ е този, който поради своите функции, размери или обслужвана зона може, при повтарящи се отклонения от нормалната експлоатация или при увреждане или разрушаване,
да причини в големи размери увреждане на здравето на населението, смърт, материални щети или разстройване на
жизненоважни социално-икономически дейности.
Нормативна база за защитата на критичната инфраструктура на Република България, действаща към момента,
включва документи от различен тип и характер. Разглеждането на въпросите за критична инфраструктура са залегнали
в:
– Европейска стратегия за сигурност;
– Директива № 114 от 08.12.2008 г. на Европейския съюз относно установяването и означаването на Европейски
критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита;
– Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България – приета с Решение на НС от
14.03.2018 г.
– Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г.;
– Постановление № 18 на МС от 01.02.2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита;
– Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от
значение за националната сигурност. В постановлението се определят стратегическите обекти и дейностите, които са
от значение за националната сигурност за Република България и които са част от критичната инфраструктура. Впоследствие е допълнено с Постановление № 183 от 23.08.2012 г.;
– Методика за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им в сектор „Отбрана“, приета
с решение на заседание на постоянна действащата група на 29.09.2018 г.;
– Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им
и оценка на риска за тях приета с Постановление на Министерски съвет № 256 от 17.10.2012 г;
– Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от
бедствия.
Законодателната рамка, свързана със защитата на критичната инфраструктура, обхваща не само посочените
по-горе документи, но и редица други свързани нормативни документи като: Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за устройство на територията и Еврокодове; Закон за водите; Закон за опазване на околната
среда; Закон за ограничаване на изменението на климата; Закон за безопасно използване на ядрената енергия; Зако
за енергетиката и други.
Бaзaтa дaнни зa ĸpитичнитe инфpacтpyĸтypи и oбeĸтитe им ce cъздaвa и пoддъpжa oт Миниcтъpa нa вътpeшнитe paбoти. Mepĸитe зa нaмaлявaнe нa yязвимocттa нa oбeĸтитe ce oпpeдeлят c нapeдбa нa Mиниcтepcĸия cъвeт.
Πpиeмaнeтo нa нapeдбaтa зa ĸpитичнитe инфpacтpyĸтypи пoдпoмaгa пpoвeждaнeтo нa пpeвaнтивнaтa дeйнocт зa зaщитa пpи бeдcтвия и yпpaвлeниeтo нa pиcĸa oт бeдcтвия.
– Заповедите на МС за защита и предотвратяване на аварии и бедствия, се отнасят до предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бедствия и аварии и уточняват съответните отговорности на институциите
ангажирани с дейността им;
– Национална отбранителна стратегия – 2011 г.;
– Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност;
– Доктрина на въоръжените сили на Република България – 2017 г.;
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– План за развитие на въоръжените сили до 2020 г;
– Инвестиционен план-програма на Министерство на отбраната до 2020 г;
– Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България;
– Национален план за защита при бедствия;
– Ръководство за планиране на отбраната базирано на способности;
– Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България – 2020 г;
– Планиране на управлението при кризи на Военна академия „Г. С. Раковски“ от 2009 г.;
– Закон за защита при бедствия;
– Закон за МВР;
– Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;
– Методика за оценка на риска от възникване на кризи в Министерство на отбраната.;
– Планове за защита при бедствия на кметства, общини и области;
– Концепция за развитие на системата за отбранително-мобилизационната подготовка на страната – 2018 г.;
– Подзаконови актове касаещи защитата на критичната инфраструктура на Република България и Европейския
съюз.
Стратегически документи:
– Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия за периода 2014 – 2020 г.
– Национална програма за защита при бедствия;
– Годишен план за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия.
– Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България;
– Програма за управление на рискове и кризи в земеделието (2016 г);
– Планове за управление на риска от наводнения;
Европейски стратегически и законодателни документи:
Процесът по защитата на критичната инфраструктура в Република България се ръководи и регулира и въз основа
на набор от стратегии, директиви, регламенти, правила за прилагане, заключения на Съвета, резолюции на Европейския парламент и други разпоредби като Работните документи на службите на Комисията и Съобщенията. Най-важните
от тях са:
– Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита;
– Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения;
– Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза;
– Работен документ на службите на Комисията (17.6.2016 SWD (2016) 205 окончателен/2);
– Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии (Директива Севезо II);
– Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамка за
действията на Общността в областта на политиката за водите;
– Директива на Европейския Съюз от 23 Октомври 2001 г;
Допълнителни изисквания внася и Директивата на Европейския парламент и Съвета на Европа;
Критериите при установяване на критичните инфраструктури са следните:
– Потенциални и икономически последици – оценява се значимостта на икономическите загуби, включително и
възможните последици за околната среда;
– Потенциален брой пострадали – оценява се потенциалния брой на загиналите или ранените;
– Потенциални обществени последици – оценяват се последиците за общественото доверие, физическото страдания и нарушаването на ежедневния живот.
В едномесечен срок от утвърждаване на списъка на критичните инфраструктури и обектите им се уведомяват
собствениците/операторите на критичните инфраструктури, както и съответните областни управители, и кметове на
общини.
За установяване оценката на риска се разработва методология за всяка една от установените критичните инфраструктури и обектите им.
С инструкция № M-3 от 08.07.2018 г. се определя редът и организацията на взаимодействие между Министерство
на отбраната и Министерство на вътрешните работи при изпълнение на действието, възложени им по закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за Министерството на вътрешните работи. Координация за
дейностите между двете министерства се извършва чрез междуведомствена комисия. Двете министерства съгласуват
съвместните си задачи с планове за действия по цел, задачи, място и време.
Във военно време двете министерства имат бойна, оперативна и мобилизационна готовност.
В контекста на проблемите за защитата на критичната инфраструктура те могат да бъдат разгледани по няколко
начина:
– От гледна точка на икономиката – като проблем за гарантиране надеждността и ефективността на предоставянето на важни услуги към обществото и гражданите в екстремни ситуации;
– От гледна точка на законността – като проблем за защитеността на критичните инфраструктури от една страна
като мерки за защита, от друга страна като законово регламентирани дейности и от трета страна като дейности по
предотвратяване и реагиране при противозаконни действия срещу критичните инфраструктури – например действия
на терористични организации.
Обединени, двете гледни точки в рамките на единен системен подход, определят цели, критерии, взаимозависи-
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мости, възможни рационални решения.
Всяко индивидуално взето решение по развитието на способностите и набелязаните мерки за защита на критичните инфраструктури откъснато от други мерки за сигурността не би имало съответната ефективност. За жалост в
стратегията за сигурност на Република България терминът „критична инфраструктура“ не се разглежда с достатъчна
тежест, каквато би следвало да имат обектите от критичните инфраструктури в аспекта на националната сигурност
на страната. Необходимо е темата за защита на критичните инфраструктури да намери своето място в стратегията
за сигурност. Успехът на трансформацията на сектора за сигурност в изключителна степен зависи от ефективното
управление на обществените ресурси, колкото и ограничени да са те, при изграждане на способностите, необходими
за решаване на важни задачи по гарантиране на сигурността. Планирането на мерки и способности за защита на критичната инфраструктура е част от общ процес на създаване и реализиране на съответната политика.
В едно демократично общество инвестирането на публични средства за повишаване защитеността на критичните
инфраструктури е необходимо да се извършва при яснота за потребности, приоритети, критерии, мерки и търсене на
ценово ефективно решение.
Набелязването на мерки и способности за защита на критичните инфраструктури е процес за създаване и реализиране на съответната политика.
Формирането на политика за критичните инфраструктури може да се извърши чрез експертни дейности по оценяване, разработване на стратегии, планиране и набелязване на мерки и способности за защитата и. Същата може да
се изготви чрез:
– разработване на стратегия за защита на критичните инфраструктури;
– определяне основните сектори на критичните инфраструктури по приоритет;
– определяне на риска (очакваните последствия от конкретни загуби в различните сектори);
– оценка на уязвимостта в различните сектори по отношение на специфичните заплахи;
– разработване на система от мерки и способности за защита на критичните инфраструктури.
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арастването на отбранителните способнсоти и ефективността на войските е едно от основните направления, залегнали в Доктрината на въоръжените сили на Република България.
Република България провежда целенасочена и последователна отбранителна политика за защита на националните си интереси.
Въоръжените сили са един от основните инструменти за осъществяване на отбранителната политика, ролята им е
да гарантират суверенитета на страната, защитават териториалната и цялост и в частност – най-възловите и уязвими
обекти от критичната инфраструктура.
Способностите на Българската армия се постигат чрез прецизен анализ и оценка на стратегическата среда на
сигурност и взаимодействие между военните и гражданските структури.
Съгласно Ръководство за планиране на отбраната базирано на способности, военната способност е съвкупност
от: доктрини и концепции; организационна структура; подготовка; оборудване и материални средства; личен състав;
командване и управление; инфраструктура; оперативна съвместимост. Всеки елемент може да има повече от една
способност и всяка способност може да се предоставя от повече от един структурен елемент.
Доктрини и концепции. Това е нормативната база, регламентираща участието на формирования от Българската
армия за противодействие и за защита на критичната инфраструктура. Същите са описани в Ръководство за планиране
на отбраната базирано на способности и Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените
сили на Република България 2020 г. Тези документи отразяват и моментното състояние на организационната структура, оборудването и материалните средства на формированията.
Подготовката на формированията от въоръжените сили за противодействие на територията на страната се
характеризира с прилагането на нови методи и форми на планиране, организиране и провеждане на обучението. Те са
наложени от конкретните оценки и изводи в резултат на подготовката и изпълнението на задачите по време на случилите се в последните години инциденти.
Подготовката се провежда в разнообразни условия на обстановката, за постигане на определени стандарти, умения, майсторство и съвършенство в действията на личния състав и формированията, в изпълнение на определена
задача. Подготовката е насочена към придобиване, усъвършенстване и поддържане на способности и не се обвързва
с определена продължителност.
Процесът на подготовката включва няколко етапа: планиране; организиране; управление; провеждане; контроли-
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ране; оценяване; отчитане; анализиране и внедряване на поуките от практиката в подготовката.
Планирането на подготовката се реализира чрез разработване на средносрочни (до 5 години) и краткосрочни (годишни, месечни, по етапи на подготовка) указания и планове за подготовка и разписания на занятията за провеждане
на същата.
Планирането на подготовката за участие на формированията от въоръжените сили за противодействие се заключава в определяне на целите, мисията, задачите, състава и структурата на участващите сили, състава на ръководството, планиране и съгласуване на развръщането, организиране на взаимодействието и управлението, подготовката и
развръщането на формированието.
Целта на подготовката е да се затвърдят и повишат теоретическите и практическите знания и умения на личния
състав от формированията от въоръжените сили за противодействие при:
– изпълнение на мероприятия по разузнаване, оценка на риска, анализ на задачите;
– актуализиране на стандартните оперативни инструкции за дейността им;
– изучаване на регламентиращите документи.
Планирането на подготовката се извършва съгласно Ръководство за планиране, отчитане и анализиране подготовката на командирите, щабовете, войските и силите в Българската армия, Анекс А – Методика за работа на командирите и щабове на съединения, части и подразделения за перспективно и текущо планиране, отчитане и анализ на
подготовката на подразделенията от Сухопътните войски и Методика на планирането, отчитането и анализирането на
подготовката на командирите, щабовете и войските от Българската армия.
Съгласно Програма за повишаване на подготовката на формированията за овладяване и/или преодоляване последствията от бедствия на сухопътните войски, при изпълнение на задачи по разузнаване и оценка на риска, подготовката се планира ежегодно по 5 (пет) дни през месеците януари и юли с целия личен състав на формированията от
въоръжените сили.
Командирите на военни формирования със своя заповед създават организация за провеждане на подготовката, в
която определят времето за провеждане, ръководителя, офицерите за контрол, комисията за провеждане на изпитите,
разпределението на учебно-материалната база, материалното осигуряване, разхода на материални средства, необходимата техника и гориво-смазочни материали за подготовката и други.
В зависимост от степента на подготовка на личния състав, командирът на военното формирование, по предложение на ръководителя на подготовката, има право да променя продължителността на занятията и да допълва нови теми
и занятия на мястото на отделни такива от настоящата програма.
Оборудване и материални средства. Занятията се провеждат в оборудвани кабинети (с табла, схеми, макети,
разрези на съответните технически средства).
Особено внимание се обръща на изучаването и спазването на мерките за безопасност.
Занятията завършват с изпити за установяване степента на готовност на военнослужещите за извършване на
комплексни дейности за изпълнение на конкретните задачи.
Личен състав. Ежегодно със свои заповеди командирите на военни формирования определят състава на формированията за противодействие при изпълнение на конкретни задачи. При необходимост от актуализирането му през
годината, по решение на командирите, се планират допълнителни занятия с новоназначените военнослужещи във
формированията.
Като производни на концепцията „област“, “мисии“, способностите имат за цел да групират заедно подобни или
взаимосвързани мисии (задачи) на въоръжените сили, за които се изисква самостоятелно или съвместно да бъдат
детайлизирани планиращи документи. За всяка област на способностите се определя водещ участник, който ще е
отговорен за разработването на концептуална или доктринална основа.
Основни отличителни особености на формированията са:
1. Наличие на цели при функционирането, които определят неговото основно предназначение.
2. Наличие на управление. Процесът на управление привежда формированието в съответствие с поставените
цели и задачи, т.е. организира неговото функциониране. Ефективността при функционирането на формированието в
значителна степен се определя от качеството на управление.
3. Наличие на достатъчно голямо количество взаимосвързани и съвместно функциониращи елементи (тимове).
4. Наличие на определена йерархическа структура, т.е. всяка съвкупност от елементи на формированието заедно
с техните връзки може да се разглежда като негова подсистема. При това задачите, които решават подсистемите се
определят от назначението на системата, от поставените цели при неговото функциониране.
5. Непрекъснато изменение в състоянието на елементите и тяхното количество (в зависимост от обстановката).
Следователно, формированията може да се разгледат като сложна система. При изследването на тази система е
необходимо да се изучи нейното поведение като цяло, като единен обект, изпълняващ определени функции в конкретни условия. Следва също да се отчита взаимното влияние между отделните нейни подсистеми, взаимодействието на
обкръжаващата среда и други фактори.
Под качество на формированието се разбира съвкупността от свойствата му, характеризиращи способността му
да удовлетворява изискванията на потребителя (или на системата от по-висок ранг) в съответствие с неговото предназначение.
Величината характеризираща кое да е свойство на процеса, явлението, техническото устройство, се нарича параметър. Не всеки параметър може да бъде показател за качество. Показател за качество на формированието ще наричаме такъв параметър, при монотонно изменение на който качеството на формированието се подобрява или влошава.
От теорията са известни цяла поредица от методи за получаване на обобщен показател като: метод на подробното представяне; метод с отделяне на главен показател, когато останалите се привеждат в разряда на ограничения;
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метод на последователните отстъпки; метод на лицето вземащо решение и т.н.
Обобщените показатели за качество, при анализа на формированията по критерия на предпочитане, следва да
удовлетворяват изискванията за независимост, еднородност, пропорционалност и нормираност.
Изискването независимост предполага резултатите от сравняването на различните формирования да не зависят
от показателите за качество на същите, при които оценките за сравняваните формирования съвпадат.
Изискването еднородност означава, че сравнителната оценка между формированията не се изменя при едновременно изменение на всичките им показатели за качество.
Изискването пропорционалност предполага резултатите от анализа да не се изменят при пропорционално изменение на който и да е показател за качество.
Изискването нормираност означава, численото значение на обобщения показател за качество да присвоява стойности между максималните и минимални значения на показателите за качество.
Под ефективност на формированията ще разбираме степента на съответствие на тяхното целево предназначение в зададени условия на функциониране. Следователно ефективността е мяра за качество и се явява критерий за качество. Тя дава възможност да се оцени до каква степен качеството на формированието удовлетворява
неговото целево предназначение. Ефективността отговаря на всички изисквания, предявявани изобщо към критериите.
Ефективността удовлетворява изискването за представителност, тъй като решава главната задача – оценява доколко
действено формированията решават поставените пред тях задачи. Критерия „ефективност“ е еднозначен, а що се
отнася до неговата простота и чувствителност, той в значителна степен зависи от представянето му (аналитично или
графично).
Съвременната среда на сигурност се характеризира с липса на ясно изразена военна заплаха за територията на
страната и динамично развиващи се рискове за сигурността извън нейните граници. Приоритет за Република България
е участието на формирования от въоръжените сили в многонационални съвместни и експедиционни операции заедно
със страните от НАТО и Европейския съюз. Именно поради този факт тежестта на усилията е насочена към осигуряване на способности, които са от първостепенна необходимост, с оглед на противодействие на асиметричните заплахи и
рискове пред сигурността на евроатлантическата зона.
В процеса на трансформация на въоръжените сили в краткосрочен план, основните усилия ще бъдат насочени
към поддържането на налични и изграждане на сили, притежаващи съответните способности, необходими за изпълнението за определени мисии и задачи. Именно поради този факт е необходимо постигане на адекватен профил от
военни способности, при отчитане на променящите се условия, предизвикани основно от глобализацията, хибридните
заплахи и все по-силната тенденция за ограничаване на разходите за отбраната.
Определянето на необходими способности включва:
– Разработване или актуализиране на „Области от способности“;
– Разпределяне на съществуващите структури от въоръжените сили по „Области на мисии“;
– Определяне на профила на сценариите.
За определяне на липсващите способности е необходимо съществуващите структури от въоръжените сили да
се обвържат с областите на способностите. Това може да се осъществи, чрез изготвяне на Матрица с области от
способности, в която се въвеждат елементите на съществуващата организационна структура, списъци със съответните задачи, необходими за изпълнение на мисиите. Групиране в съответните области от способности, подредени на
съответните нива – стратегическо, оперативно, тактическо.
Матрицата е необходимо да бъде разработена на основата на: съществуващата организационна структура; утвърдените концепции на операции; списъците от задачи, необходими за изпълнение на мисията; утвърдените „Области
на способности“.
Необходимите способности на въоръжените сили за изпълнение на възложените им мисии са в пряка зависимост
от условията, при които ще бъдат приложени. Тези условия се отчитат с разработването на профила на сценария
(операцията).
Профилът на сценария се разработва на основата на: утвърдените концепции на операциите; заплахата (противник); утвърдения списък с основни задачи; условията за изпълнения на задачата, отразени в указанията за планиране
или иницииращата директива за планиране; стандартите за изпълнение посочени в иницииращата директива.
Профил на сценария (операцията) съдържа:
– Мисия и основни задачи;
– Условия при които трябва да се изпълнят задачите;
– Стандарти за изпълнение.
За степента на съществуващите способности се разработва документ за всички войскови единици от батальон
(самостоятелна рота) до най-високото ниво на формирование, на основата на поставените им мисии и задачи.
По подобен начин се изготвят документи за всяка мисия на въоръжените сили. Те са фокусирани върху определянето на изискванията към способностите, необходими за провеждане на определена операция. Разработват се на
основата на моментното състояние на войсковите формирования и се актуализират ежегодно въз основа на информацията за постигнатите способности и нивата на готовност, определени чрез сертифициране, по време на учение или от
извършени контролни проверки. На базата на горепосоченото ръководителите на мисии разработват общо описание
на способностите за съответната област на мисия, като по този начин се предоставя информация за текущото състояние на съществуващите способности на въоръжените сили.
Определянето на несъответствието между несъществуващи и необходими способности се извършва чрез сравняване на процента от съществуващи способности с процента на необходими способности и показва дали необходимите
са валидни и достатъчни за съответния род въоръжени сили. По този начин се сравняват способностите на настоящата
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структура на въоръжените сили с утвърдените, с цел определяне на несъответствието между тях.
Сравняването профилите на областите от способности с профилите на войсковите формирования и профилите на
областите до мисии води до определяне на:
– дефицита от необходимите способности на въоръжените сили за изпълнение на поставените мисии и задачи;
– областите в които съществуващите способности са недостатъчни;
– областите в които съществуващите способности са в излишък.
За повишаване ефективността на формированията от Българската армия за противодействие при възникването
на непредвидени ситуации на обекти от критичната инфраструктура е необходимо да се разгледат няколко направления, сред които: доктрини и концепции; организационна структура на формированията; личен състав; подготовка на
формированията; оборудване, материални средства и въоръжение; командване и управлението; оперативна съвместимост; достатъчни финансови средства; инфраструктура.
Съобразно предполагаемите и периодично случващите се заплахи и инциденти се изисква установяването на специфични способности, които Българската армия все още не е постигнала. Ето защо за повишаване и усъвършенстване
нивото на способностите посочените направления е необходимо задълбочено да бъдат осмислени и анализирани.
Това условие се отнася както за видовете въоръжени сили, така и за гражданска защита и местните общински структури.
Документите изготвени към момента на тази тематика са от различен тип и характер. Разглеждането на въпросите
за критична инфраструктура са залегнали в следните документи:
– Европейска стратегия за сигурност – третира въпросите по уточняване на стратегическите обекти и общите
условия за защита в рамките на Европейския съюз;
– Директива № 114 от 08.12.2008 г. на Европейския съюз относно установяването и означаването на Европейски
критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита;
– Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България – приета с Решение на НС от
14.03.2018 г. – посочва националните интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното реализиране, чрез
неутрализиране на рискове и заплахите на страната и нейните граждани. Националните и секторните приоритети и политики за сигурност са насочени към защита на националните интереси. Стратегията за национална сигурност насочва
познанието за материалните ресурси на Република България към единение и просперитет в съответствие с цивилизационния избор и националните интереси;
– Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. – определя списъка на стратегическите обекти, които се охраняват от
Министерство на вътрешните работи в рамките на бюджета му;
– Постановление № 18 на МС от 01.02.2011 г. за установяване и означаване на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита; урежда процедурата за установяване и означаване на европейските критични инфраструктури (ЕКИ), разположени на територията на Република България и мерките за тяхната
защита, като се прилагат секторни и междусекторни критерии;
– Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. – определя стратегическите обекти и дейностите, които са от
значение за националната сигурност на Република България и са част от критичната инфраструктура. Допълнено е с
Постановление № 183 от 23.08.2012 г.;
– Методика за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им в сектор „Отбрана“, приета
с решение на заседание на постоянна действащата група на 29.09.2018 г. – третира общата схема, идентифицирането
на рисковите събития, определянето на вероятностите, уязвимостите и последиците, оценка на риска и противодействието му, като се извършва мониторинг и проследяването му;
– Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им
и оценка на риска за тях, приета с Постановление на Министерски съвет № 256 от 17.10.2012 г.
– Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от
бедствия. – определя пет потенциални риска от бедствия: сеизмичен риск; риск от наводнение; риск от ядрена или
радиационна авария; геоложки риск (свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки процеси); риск от горски
пожари. Анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия се извършват на всеки 6 години от съответните
компетентни органи.
Законодателната рамка, свързана със защитата на критичната инфраструктура, обхваща не само разгледаните
по-горе документи, но и редица други свързани нормативни документи като Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Закон за устройство на територията и Еврокодове; Закон за водите; Закон за опазване на околната среда;
Закон за ограничаване на изменението на климата; Закон за безопасно използване на ядрената енергия; Закон за
енергетиката и други.
Бaзaтa дaнни зa ĸpитичнитe инфpacтpyĸтypи и oбeĸтитe им ce cъздaвa и пoддъpжa oт Миниcтъpa нa вътpeшнитe paбoти. Mepĸитe зa нaмaлявaнe нa yязвимocттa нa oбeĸтитe ce oпpeдeлят c нapeдбa нa Mиниcтepcĸия cъвeт.
Πpиeмaнeтo нa нapeдбaтa зa ĸpитичнитe инфpacтpyĸтypи пoдпoмaгa пpoвeждaнeтo нa пpeвaнтивнaтa дeйнocт зa зaщитa пpи бeдcтвия и yпpaвлeниeтo нa pиcĸa oт бeдcтвия.
– Заповедите на МС за защита и предотвратяване на аварии и бедствия се отнасят до предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бедствия и аварии и уточняват съответните отговорности на институциите
ангажирани с дейността им.
– Национална отбранителна стратегия (2011 г.) поставя основите на съвременната отбранителна стратегия на
Република България съвместно със страните членки на НАТО и схващанията за колективна защита в рамките на НАТО
и Европейския съюз. Националната отбранителна стратегия (2016 г.) доразвива отбранителната ни стратегия в съответствие с международната политическа сигурност в рамките на колективна защита.
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– Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност – уточнява органите
за управление при кризи, центровете за управление, комуникационно информационата система на националната система за управление, силите за реагиране, планиране за реагирането при кризи, осигуряване на действията при кризи,
възстановяване и подпомагане на последствията, административнонаказателни разпоредби.
– Доктрина на въоръжените сили на Република България (2017 г.) – предоставя насоките за ефективно провеждане на военни операции и стандартизира терминологията, уеднаквява разбиранията и полага основите на подчинените
функционални доктрини. Доктрината на въоръжените сили на Република България представлява основополагащ документ на най-високо ниво в архитектурата на доктриналните документи на БА. Чрез нея се осъществява връзката между
националните стратегически документи в областта на сигурността и отбраната и използването на въоръжените сили
като инструмент за национална политика и сигурност.
– План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. – разкрива перспективите за развитие на въоръжените сили в
съответствие с необходимостите по отношението на съвместимостта с изискванията за членството ни в НАТО.
– Инвестиционен план-програма на Министерство на отбраната до 2020 г. (21.04.2011 г.) – поставя финансовата
рамка за развитие на Българската армия в съответствие с необходимостите по отношение на съвместимостта с изискванията за членството ни в НАТО.
– Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България – представлява основен програмен документ на отбранителната политика и предвижда Република България да продължи изграждането на своята сигурност с
прилагане механизмите на колективната отбраната на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския
съюз.
– Национален план за защита при бедствия – набелязва основните приоритети и планирането както по време на
бедствия, така и планиране на превантивни дейности.
– Ръководство за планиране на отбраната, базирана на способности (януари 2012 г.) – третира въпросите за
основите на процеса за планиране на отбраната и дефинира отговорностите в областта на планирането на отбраната
на стратегическите обекти на страната.
– Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България – 2020 г. –
поставя основите на отбранителната политика, нейните приоритети, роля, мисии и задачи на БА.
– Планиране на управлението при кризи на Военна академия „Г. С. Раковски“ (2009 г.) – разглежда същността
на планирането при кризи от гледна точка на функцията на управлението, избор на алтернативи и на средства за
регулирани действия.
– Закон за защита при бедствия – урежда: осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия; действията на органите от изпълнителната власт, юридическите лица и едноличните търговци за организация за защитата при бедствия в изпълнения на възложените им функции
с този закон и с другите нормативни актове, регламентиращи тяхната дейност. Законът съдържа разпоредби за оценка
на риска от бедствия, готовност, реагиране и намаляване на риска, финансова и техническа помощ, като ясно определя
ролите и отговорностите на съответните органи на национално и регионално равнище.
В Закона за защита при бедствия се регламентира установяването, картографирането и защитата на критична
инфраструктура на ЕС, както и създаването и функционирането на Единната спасителна система и доброволните формирования. Към него е изготвен Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане (МКВП) към Министерския съвет (приет с ПМС № 58 от 06.04.2010 г.). Най-важната функция
на Междуведомствената комисия е, че тя предоставя финансови средства на общини, пострадали от бедствия по реда,
определен в Правилника за организацията и дейността на МКВП към Министерския съвет.
– Закон за МВР – касае дейностите на МВР, свързани със защитата на гражданските права и свободи, защитата на
националната сигурност, защитата от престъпления, пожарната безопасност и защитата на населението. Той възлага
конкретни дейности на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.
– Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България – предвижда Министерството на отбраната да
осигурява и използването на въоръжените сили при бедствия, както и участието им при преодоляване и/или отстраняване на последствията от бедствия.
Министърът на отбраната взема решения за участието на военни формирования въз основа искане от съответен
държавен орган, посочен в плановете за изпълнение на оздравителни и аварийно-възстановителни работи. Министърът координира тези дейности с държавните органи, местните власти и отговорните организации.
– Методика за оценка на риска от възникване на кризи в Министерство на отбраната – регламентира начина за
определяне на реда за извършване на оценка на риска от възникване на кризи в Министерство на отбраната в зависимост от влиянието, което кризите могат да оказват върху здравето и безопасността на служителите и причинените
им материални загуби.
– Планове за защита при бедствия на кметства, общини и области – изготвят се относно географската характеристика на кметствата, общините и областите в зависимост от климата, демографията и стопанската дейност.
– Концепция за развитие на системата за отбранително-мобилизационната подготовка на страната (2018 г.) –
определя насоките и приоритетите за развитието на отбранително-мобилизационната подготовка в съответствие с
очакваните рискове и заплахи.
– Подзаконови актове касаещи защитата на критичната инфраструктура на Република България и Европейския
съюз.
Стратегически документи са:
– Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия за периода 2014 – 2020 г. – представлява основен
документ, определящ основните насоки за намаляване на риска от бедствия и аварии на територията на страната и е
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разработен на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия. В нея е формулирана основната стратегическа цел: „Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, вследствие на природни и причинени от
човешка дейност бедствия“. За нейното постигане са определени четири приоритета:
● Развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна и институционална рамка за
РБ.
● Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия на национално, областно и местно ниво,
разширяване и поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия.
● Изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в обществото чрез използване
на опита, обучението, научните изследвания и иновациите.
● Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия на всички нива на управление.
– Национална програма за защита при бедствия – ключов документ за политиките в областта на предотвратяване,
реакция и възстановяване при бедствия, който излага стратегическите приоритети, цели и задачи в контекста на защитата при бедствия. Основните задачи на Програмата са:
● оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск;
● приключване на оценката на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на риска;
● реализиране на мерки за намаляване на риска от бедствия;
● повишаване устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура при бедствия;
● приключване на паспортизацията на сградите;
● подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия;
● доизграждане на сиренната система, като част от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението за опасностите, регистрирани от системите за мониторинг на метеорологични, хидрологични,
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления.
Програмата се реализира посредством редица областни и общински програми, като залага оперативните цели и
дейностите по тяхното изпълнение.
– Годишен план за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия. Планът се състои от 206
дейности, включително оценка на риска по отношение на уязвимостта на стратегически язовирни стени, почистване на
речните легла на разстояние 500 метра след язовирните стени, методическа и експертна помощ за областни и общински органи по отношение на защитата при бедствия, както и други дейности, касаещи свлачища, предотвратяване на
ерозия и абразия, повишаване на осведомеността, изграждане на капацитет и други.
– Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни
ситуации в Република България за периода 2012 – 2020 г. – разработена е съгласно разпоредбите на Закона за МВР и
Закона за защита при бедствия. Стратегията има за цел постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия,
пожари и други извънредни ситуации и осигуряване на активното участие на хората при защитата на техния живот,
здраве и имущество и опазването на околната среда.
– Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България,
ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2015 – 2020 г. Националната програма
има за цел предотвратяването и намаляването на заплахата от ерозивни свлачища, ограничаването и бързото отстраняване на последиците от тези процеси, както и защитата на населението, материалните активи и околната среда от
техните въздействия.
– Програма за управление на рискове и кризи в земеделието (2016 г.) – установява потенциалните рискове и
кризи в селскостопанския сектор в резултат на различни фактори, включително изменението на климата. Документът
предлага определени мерки за управление на рискове и кризи.
– Планове за управление на риска от наводнения – С цел да се приложи единен национален подход към управлението на риска от наводнения и да се обхванат особеностите на четирите района за басейновото управление, е
изготвен Национален каталог на мерките и национални приоритети за управление на риска от наводнения. Каталогът
се използва от четирите басейнови дирекции при картографирането на потенциални рискове и изготвянето на програмите от мерки към плановете.
Процесът по защитата на критичната инфраструктура в Република България се ръководи и регулира и въз основа
на набор от стратегии, директиви, регламенти, правила за прилагане, заключения на Съвета, резолюции на Европейския парламент и други разпоредби като Работните документи на службите на Комисията и Съобщенията. Най-важните
от тях, определяни като стратегически документи са:
– Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита. С тази директива
се създава процедура за установяване и означаване на европейски критични инфраструктури, както и общ подход за
оценка на необходимостта от подобряване на защитата на тези инфраструктури, с цел да се допринесе за защитата
на населението.
– Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения. Директивата изисква от държавите-членки на първо място да извършат предварителна оценка с оглед идентифициране на речните басейни и свързаните с тях крайбрежни зони, които са застрашени от
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наводнения. В последствие, следва да се изготвят карти на риска от наводнения за тези зони и да се разпишат планове
за управление на риска от наводнения (ПУРН), които са насочени към превенция, защита и готовност. Директивата се
прилага както за вътрешните водни тела, така и за всички крайбрежни води на цялата територия на ЕС.
– Регламент (ЕС) 2016/369 на Съвета относно предоставянето на спешна подкрепа в рамките на Съюза;
– Работен документ на службите на Комисията (17.6.2016 SWD (2016) 205 окончателен/2) – План за действие
относно Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за периода 2015–2030 г. Основаващ се на
информация относно риска подход към бедствията във всички политики на ЕС;
– Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии (Директива Севезо II);
– Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., установяваща рамка за
действията на Общността в областта на политиката за водите;
– Директива на Европейския Съюз от 23 Октомври 2001 г. за въвеждане на Механизъм на общността за улесняване на засиленото сътрудничество при помощните интервенции на гражданска защита;
– Допълнителни изисквания внася и Директивата на Европейския парламент и Съвета на Европа, установяваща
инфраструктурна пространствена информация в общността /INSPIRE/, която като държава членка на ЕС България
транспонира.
Прави впечатление, че понятието „критична инфраструктура“ присъства в няколко нормативни акта (Закон за защита при бедствия, Закон за отбраната и въоръжените сили, Наредба за реда, начина и компетентните органи за
установяване на критичните инфраструктури и обектите им и риска за тях), като в някои от тях е представено по различен начин. Необходимо е приемането на единно разбиране за съдържанието и обхвата на понятието, което да бъде
регламентирано само в Закон за защита при бедствия.
В по-голямата част от гореспоменатите документи отсъства партньорство между участниците в процеса по защита
на критичната инфраструктура. Критичната инфраструктура съдържа множество мрежи и активи, обединени в сектори,
които са собственост или се контролират от редица министерства, ведомства, агенции и др. Немалка част от тях са
собственост на частни лица, което допълнително затруднява тяхната защита. Всичко това изисква наличието на координационни механизми, които да са нормативно определени.
Голяма част от обектите на националната критична инфраструктура се намират на общинска територия. Важен момент
е определянето на собствеността на обектите, проблем от изключителна важност за страната, особено в областта на водните ресурси. Една част от водоемите са отдадени под аренда със сменено предназначение. Тъй като бедствията и авариите
възникват на местно равнище, общините трябва да притежават по-голяма отговорност за гарантиране сигурността на инфраструктурните обекти, а финансирането на дейността да е за сметка на Републиканския бюджет. Множество обекти са частна
собственост. Разбира се, всеки собственик отговаря за обезпечаването на сигурността на инфраструктурата. Отговорни за
прилагането на мерките за защита на критичната инфраструктура са всички останали участници, с изключение на държавата,
която определя дейностите и носи отговорност за водената цялостната политика на страната в областта на националната
сигурност. Разбира се, на територията на страната съществуват обекти, които трябва да бъдат на директно подчинение на
държавата (Министерство на вътрешните работи), с което се цели да се гарантира в по-голяма степен тяхната сигурност.
Такъв обект е АЕЦ „Козлодуй“, който е от състава на потенциално опасните обекти.
Налице е недостатъчна съгласуваност между двата основни стратегически документи – Стратегия за намаляване
на риска от бедствия и Национална програма за защита при бедствия. Разликата в периода на действие на двата документа също не е аргумент в тяхна полза. Недостатъчно е застъпен въпросът за превенцията в тях.
Липса на секторен анализ. Процесът на защита на критичната инфраструктура изисква провеждането на секторен анализ – определяне секторите и обектите на инфраструктурата, които да отговарят на определени критерии за
критичност.
В страната ни липсва цялостна политика по отношение на защитата на критичната инфраструктура, която да представлява елемент от Националната политика за сигурност. Необходимо е прилагането на общ подход за управление на
риска, който идентифицира, анализира, оценява и неутрализира всички видове заплахи за инфраструктурата.
От всичко горепосочено по отношение на регламентиращите документи, би могло да се стигне до следните изводи:
Повишаването на сигурността на националното стопанство и защитата на критичните инфраструктури в Република България е в процес на развитие и независимо от многобройните нормативни и стратегически документи, които се
използват за решаването на проблемите в разглежданата област, се наблюдават редица такива, по-важните, сред
които са:
– Не е достатъчна съгласуваността между нормативните документи, определящи сигурността на националното
стопанство.
– Недостатъчна степен на свързаност между отделни подсистеми и структури, ангажирани със защита на населението. За ефикасното установяване на рисковете, заплахите и уязвимите места в съответните сектори се изисква
комуникация между собствениците и оператори на критична инфраструктура, централни и местни държавни органи и
структури на гражданското общество.
– Приоритетно внимание трябва да се отдели на секторите на критичната инфраструктура в България, тъй като
тяхното разстройване или разрушаване може да доведе до срив в държавата и обществото и спиране на тяхното
нормално функциониране.
– Важен елемент от държавната политика за превенция следва да бъде реалното провеждане на обучения и
учения в областта на защитата от различни видове бедствия.
Изследването потвърждава необходимостта от разработване и прилагане на Национална стратегия за защита на
критичната инфраструктура, чрез която да се гарантира нейната сигурност и да се повиши устойчивостта ѝ от различни
по вид и интензитет заплахи и рискове, произтичащи от средата, в която инфраструктурата функционира.
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от тясната взаимообвързаност на сигурността с всички сектори на националното стопанство. 2020 година
е белязана от многообразие на политически и икономически процеси и тяхното влияние върху трите основни
стълба на стопанството – отбрана и сигурност, образование и здравеопазване. Няма как част от тези процеси
и свързаните с тях решения да не са следствие и от появата на нов и непознат до сега вирус и спецификата на
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ромяната в средата е синоним на живот и развитие. В тази връзка мениджмънтът на сигурността и отбраната, като
стратегически инструмент за вземане на решения в икономиката проявяваща се като жив организъм, е изправен
пред редица предизвикателства и въпроси за разрешаване. Настоящата 2020 година се оказа наситена на фактори
въздействащи, както в национален, така и в международен аспект. Много от тях изискват бързи решения, но резултатите на някои от тях ще се проявят и след години. Това носи съответните рискове и заплахи. Мениджмънтът на
сигурността и отбраната не се ограничава само до сектора за сигурност и отбрана. Той е широкообхватен и в тясна
взаимовръзка с останалите сектори на националното стопанство. Случващото се в държавата и икономиката рефлектира върху стратегическите решенията, вземани от него и обратно, тези решения оказват влияние върху държавата и
икономиката. В Националната отбранителна стратегия е записано, че „…стратегическата среда на сигурност е сложна,
динамична и с трудно предвидими измерения… дестабилизиращо влияние върху формирането ѝ оказват: глобализацията; забавянето на икономическото развитие и неблагоприятните явления във финансовата сфера; провалените
държави в определени региони; вътрешните и регионални конфликти; енергийните, демографските, екологичните и
климатичните проблеми; заплахите за информационната сигурност; разпространяването на оръжия за масово унищожение и на средства за тяхната доставка…“ (National defence strategy, 2016, p. 3) и към всичко това можем да добавим
и силно заразните и опасни болести, водещи до пандемии, които оказват силно дестабилизиращо въздействие върху
страните. Отбраната, сигурността и решенията, вземани в тези специфични области не са самоцелни и изолирани, а
имат за цел цялостна стабилизация на държавата и защита на интересите й, нейните и на населението в частност.
Това е и основната причина, когато говорим за мениджмънта на отбраната и вземаните решения, да разглеждаме и
секторите на образованието, здравеопазването, социалния сектор и др. Макар всички те да се различават значително
по своята същност и използван инструментариум, те са обединени от постигането на общи цели, каквито са изграждането на националната сигурност, повишаване степента на икономическо развитие, нарастване на икономическия
растеж, увеличаване нивата на заетост и намаляване на безработицата, повишаване на жизнения стандарт, подобряване на образованието и повишаване нивото на образованост, нарастване на средната продължителност на живота
свързана и с качеството на здравеопазване и др.
През 2020 година светът се изправи пред една нова, непозната заплаха наречена COVID–19. До този момент се
говореше за конвенционални оръжия и заплахи, хибридни войни, терористични актове, разработваха се различни сценарии, но никой не очакваше този вирус, който може да бъде оприличен със стихия и който нанесе огромни поражения
в почти всички области на стопанството.
Секторът на здравеопазването беше този, който пое първия удар на това бедствие, но неговата сила и мащаби
се разпространиха много по-далеч. Армията не остана встрани от всичко това. Както винаги тя е на първа линия, така
се случи и този път. Военно медицинска академия (ВМА) София беше сред основните болници, които поеха удара/
вълната и бяха пригодени за приемане на болни. Беше създаден национален оперативен щаб (НОЩ) начело с началника ѝ ген. Мутафчийски. Беше подготвена и полева болница в Пловдив, която при необходимост да поеме стотици
болни. (News.bg, 2020) Така министерството на отбраната със своите решения беше близо до проблема и търсеше
адекватни решения, с които страната ни да го ограничи и преодолее. Неоспорим е фактът, че за справянето с тази
криза, ще са необходими нови подходи и съсредоточаване на огромни ресурси (едната страна на проблема е, че това
ще изисква преразпределение на финансовите ресурси между основните разходни функции на държавата). Макар, че
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вирусът несъмнено съществува и засегнатите са огромен брой в световен мащаб, не може да се пропусне и фактът,
че сред всеобщата паника и всяване на страх, съществуват много спекулации около него, които прерастват и в чисто
политически решения. Така например един от водещите авторитети инфекционисти в нашата страна, който е корифей
в своята научна област и научно обосновава тази своя позиция, застава зад тезата, че това е чисто политическо
решение, което преекспонира проблема с вируса и налага неадекватни от гледна точка на науката мерки и решения
в здравеопазването и по територията на цялата страна. От началото на пандемията у нас той е човекът, който изразява своето професионално и експертно мнение и не е съгласен с приетите от Националния оперативен щаб мерки
за ограничаване на заразата. Той многократно призоваваше мерките да бъдат премахнати напълно, обясняваше и
продължава да го прави, че маските са безсмислени и че единственият изход от създалата се криза е да се заложи на
т. нар. „стаден имунитет“ (Ruschev, 2020).
Обществото е разделено на двата крайни полюса в своето мнение свързано с COVID-19, едните са обхванати от
панически ужас, а другите отричат напълно неговото съществуване. Без да се изпада в някакви конспиративни теории
и крайности, тук е моментът да споменем откъс от списък, направен от критика-лингвист Ноам Чомски, които биха
могли донякъде да обяснят случващото се в световен мащаб. Този списък е наречен „10 начина за манипулиране“
с помощта на медиите (Chomsky). На първо място се говори за постоянното отвличане на вниманието на хората от
реалните социални проблеми, превключвайки ги към теми, които нямат реално значение. Целта е да се постигне такъв
резултат, според който гражданите да са винаги заети с нещо и да нямат време да мислят. На второ място авторът
говори за това, че се създават проблеми „един вид ситуация, разчетена така, че да предизвика реакция сред хората,
така че те самите да поискат приемането на мерки, които са необходими на управляващите кръгове“ (Chomsky). На
трето място Чомски говори за „отлагане на изпълнението“. Това е начин да се прокара едно непопулярно решение,
представяйки го като „болезнено и необходимо“, за да се получи в един момент съгласието на гражданите за неговото
прилагане в бъдеще. Много по-лесно е хората да се съгласят на жертви в бъдещето, отколкото в момента. Така без да
се задълбочаваме в предложения от този автор списък, ние можем да открием реалността в някои от тези изказвания/
изводи. Например, заставайки зад необходимостта наложена от критичната ситуация с COVID правителството прие
значителна финансова помощ за справяне с проблема. На 25 септември 2020 г. Европейският съюз одобри финансова
подкрепа в размер на 87,4 млрд. евро за 16 държави членки по линия на временната подкрепа от ЕС за смекчаване на
рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE). Схемата предоставя на държавите членки заеми при
благоприятни условия в размер до общо 100 млрд. евро (European Council, 2020). Но тук трябва да се обърне внимание
на факта, че това не е безвъзмездна финансова помощ, а заем, договорен при определени условия, който предстои да
бъде върнат в някакъв бъдещ момент. Този заем, заедно с останалите непрекъснато увеличаващи се заеми, формира
държавния дълг, който в един момент може да се окаже сериозна заплаха за националната сигурност. Параванът на
така създадената ситуация е удобен и за приемане на политически решения като вдигане на максималния размер на
държавния дълг, който може да бъде поет през настоящата година. Така непосредствено след въвеждане на извънредното положение през март 2020 г. беше решено размерът да се увеличи почти пет пъти – от 2,2 на 10 млрд. лева.
Наред с това правителството заложи и дефицит в размер на 3,5 млрд. лева за годината. Това е драстичен обрат в
досега провежданите от кабинетите на управляващата партия политики за поддържане на фискален баланс. Увеличението на тавана на новия дълг е във връзка с очакваното неизпълнение на приходите и разходите около борбата
с разпространението на коронавируса (Ivanova, M., 2020). Проблемът е съществен, защото практиката е доказала, че
икономики, които имат голям дълг, обичайно се възстановяват значително по-слабо. Причината за това е, че компаниите и потребителите са съсредоточени предимно върху намаляването на задълженията си по време на кризи, а не върху
потребление, не върху това да харчат пари. Но при кризи всъщност разходите са това, от което икономиката се нуждае,
за да постигне ръст с цел преодоляването им (Chobaligova, 2020). Затова неизпълнението на бюджета и нарастването
на дълга, не е просто няколко големи числа и проценти, това е сериозно предизвикателство пред всички сектори на
икономиката, които ще се наложи да търсят решение за преодоляване на проблемите (чрез преразпределение на
наличните ресурси или чрез привличането на нови).
В Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България, раздел II, т. 18 са записани жизненоважните национални интереси. На първо място там са посочени „гарантиране на правата, свободите, сигурността,
здравето и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата“ (Updated national security strategy of the Republic
of Bulgaria, 2018). Но съществуват въпросителни относно гарантирането на тези национални интереси, свързани например с носенето на предпазни маски, и налагането им като задължителни в учебни заведения, в търговски обекти и
в повечето закрити помещения. Идеята за налагането на тази официална мярка на държавно ниво е предпазване на
населението и ограничаване на заразата с коронавирус. Експерти от института „Роберт Кох“ се съмняват в предпазващото действие на маските. Те препоръчват носенето им само от медицинския персонал. За здравите хора маските
в делника са безсмислени, това е и мнението на председателя на Германското дружество по инфектология Бернд
Залцбергер. От СЗО изрично подчертават, че обикновените памучни маски са абсолютно неподходящи за защита от
коронавирус (Deutsche Welle, 2020). Така изключително актуални стават въпроси, като например: Няма ли по-голяма
опасност за населението и здравето на хората, след налагането на тази мярка? Вместо защита на населението и неговото здраве, като част от националната сигурност на страната, дали не се обслужват частни икономически интереси,
свързани с бум на производството в сектора на предпазните средства? Или причините за това са други?
Макар, че секторът на здравеопазването е в епицентъра на събитията свързани с новия вирус, секторът на образованието също не беше пощаден. Един от основните фундаменти на икономическата система и на държавата като цяло
беше сериозно разтърсен от наложените нови условия във връзка с ограничаването и преодоляването на COVID-19.
Поради въвеждането на извънредно положение през месец март беше необходимо да се премине към т. нар. дистанционно обучение в национален мащаб. За да не се провали учебната година за много кратък период всички учебни
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заведения преминаха към този режим. В университетите това беше добра мярка, тъй като там се обучават големи
хора и след като бяха преодолени техническите трудности учебният процес продължи. Добър пример за това е Военна
академия „Г. С. Раковски“, където за изключително кратко време обучението беше пригодено към новите условия. Но
какво се случи в училищата? Въпреки хилядите суперлативи, които се изписаха за българския учител и за това как той
се е справил с дистанционното обучение (а той наистина даде всичко от себе си, за да се случат нещата по най-добрия
начин), остава въпросът успя ли дистанционното обучение да даде на нашите деца това, което дава нормалният
присъствен учебен процес. Не се ли отрази негативно, както върху психиката на подрастващите, така и върху качеството на образованието, тази нова форма на обучение? „Българските ученици са сред най-неуките. Това става ясно от
годишния доклад за България за 2020 г. на ЕС. Според него качеството на образованието в страната продължава да е
голям проблем, въпреки текущите реформи“ (Slavova, 2020). Докладът посочва, че резултатите по математика, четене
и природни науки на българските деца са значително по-ниски спрямо тези в ЕС. Друг източник посочва, че резултатите
от националното външно оценяване (НВО) в училищата след 7 клас през 2020 г. в сравнение с 2019 г. са по-ниски. Едва
36,33 точки средно по математика, от максимални 100, са изкарали учениците от 7 клас от НВО (Ivanova, A., 2020). Тази
статистика трябва да буди сериозно безпокойство сред тези, които вземат решения, свързани с образователната ни
система, защото образованието е в основата на изграждане на личността от една страна и на националната сигурност,
от друга страна. Така специфичните условия наложени през 2020 г. не решават проблема, а още повече го задълбочават. Ако не се намерят подходящи решения, това ще рефлектира в бъдеще и ще е причината за нови и нови проблеми.
Двата разгледани по-горе сектора от националното стопанство, както и сектора на отбраната са част от приоритетите на Бюджет 2020. Това е и правилният подход, който трябва да се следва, когато говорим за изграждането на
националната сигурност и влиянието на мениджмънта на отбраната и сигурността. След години на недооценяване и
изпускане от приоритетните области на държавата, отбраната най-сетне беше правилно оценена. Така през периода
2020 – 2022 г. политиката на правителството в областта на отбраната продължава да е приоритетна. Осигурени са
средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, включително и на средства за изпълнение на приетите от Народното събрание инвестиционни проекти. Разходите за отбрана са съобразени с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП
на Република България до 2024 година (Vesti.bg, 2019). Макар тези средства да са недостатъчни за изпълнение на
всичко необходимо в този сектор, ако тази тенденция на нарастване се запази, това ще се отрази благотворно върху
отбраната и страната като цяло.
Според Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (СИПРИ) през 2019 г. разходите за отбрана в световен мащаб са достигнали своето най-високо равнище от три десетилетия. Те са в размер
на 1,91 трилиона долара, което е с 3,8% повече спрямо 2018 г. Но според някои автори, които се позовават на прогнозите за икономически спад, заради пандемията от новия коронавирус, военните разходи най-вероятно са достигнали
своя пик. Според тях икономическата рецесия, причинена от COVID-19 ще има силно отражение върху националните
бюджети и върху всички разходи през 2020 г. Ефектът се сравнява с кризата от 2008 – 2009 г., която се приема дори
за по-слаба и не толкова тежка, колкото е сегашната. „Правителствата ще трябва да съобразят разходите за здравеопазване, образование и инфраструктура с тези за армията“ (Mediapool.bg, 2020). Негативното влияние на пандемията
върху отбранителните разходи най-много си проличава по това как само за няколко месеца тенденциите се обръщат
коренно. Ако в края на 2019 година прогнозите на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг са били, че до 2024
г. разходите за отбрана в Алианса (без САЩ) ще нараснат близо 10 пъти (Mediapool.bg, 2019), то само 3 – 4 месеца
по-късно картината е съвсем различна и се говори за рекордно голям спад във военните разходи от десетилетия насам.
Какви ще са тенденциите в България през следващите месеци и години, предстои да видим, но важното при
провеждането на държавната политика е да не се подценяват фундаменталните области върху, които се гради всяка
икономика и да се осигуряват необходимите средства за тяхното нормално функциониране. В новите условия, изпълнени с редица предизвикателства и не леки прогнози за бъдещето, ролята на мениджмънта на отбраната и сигурността
е от решаващо значение за поддържане на баланс и стабилност в икономиката.
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Г

ражданско-военните отношения описват връзката между гражданска власт на дадено общество, нация и нейната военна власт. В такъв случай под гражданска власт трябва да се разбира избраното правителство, отговорно за хората
и на което са подчинени военните, както и назначените граждански служители, с които военните трябва да работят, за
да изпълняват правителствените указания.“ (Woycheshin, 2013).
Основните проблеми пред сигурността днес се проявяват в резултат на регионална нестабилност, неустойчиво
развитие, кръвопролитни конфликти, разрушаващи човешкия, социалния, физическия и институционалния капитал и
основите на устойчивото развитие на цели страни и региони. Изострят се и се проявяват латентни противоречия на
етническа и религиозна основа. Това води до появата на кризи от различен характер и с различна интензивност, които
имат негативни последствия за мира и стабилността в отделни региони, а и в света като цяло.
Гражданско-военните отношения (ГВО) са основният институционален елемент на политиката на военна сигурност и са в пряка връзка с времето и условията, в които се провеждат. Те намират израз в конституцията и законите
на всяка страна и определят значението и мястото на въоръжените сили в обществото. Настоящите такива не са в
ракурса на новите предизвикателства и на обществено-политическите отношения.
Това е реалният извод от произтичащите промени в почти всички пластове на тези отношения. Ситуацията и заявленията, които реално променят баланса на и във отношенията и чувствителността, намерили своето пряко отражение
при определянето на мястото на военните в условията на демократизация и преход. Още повече че съвременните конфликти не са докрай решени. Раздвоените ценностни ориентири в историята, културата и набора от ценности с голяма
доза вероятност ще доведат до преориентиране на идеите, кредото, управленските и професионалните решения в
редица елити по света. Като пример за последното може да се даде Египет и по-точно бунтовете от началото на 2011 г.,
когато „първоначално САЩ дори подкрепиха египетския диктатор. След това президентът Обама промени мнението си
и подкрепи обществото и промените (...) Кое е по-важното в случая? Хората в тази страна искаха просто демократизация, а не въвеждане на демокрация в европейския или американския ѝ смисъл.“ (Nedyalkov, N., M. Milczanowski, 2011).
Поначало различните аудитории в зависимост от персонализираната им практическа работа филтрират информацията за състоянието на тези отношения. В различните страни традициите, приемствеността и развитието на държавното управление и на стопанския живот, както и в променените обществени условия общият (националният) интерес
не е формулиран веднъж завинаги, а непрекъснато придобива ново съдържание в рамките на публичните дискусии.
За неговата непрекъсната актуализация държавата разчита на активността на гражданите, групирани и организирани
в гражданското общество. Вземането на демократични политически решения става чрез активното взаимодействие
между държавни институции и граждански организации (Dimov, 2019). Затова, метафорично казано, гражданското общество е както „царство на свободата“ за индивидите, така и арена на солидарност и равенство между тях. То е форум
за непрекъснат дебат, диалог, в който се артикулират, отстояват и защитават обществените граждански интереси.
Новата среда, в която изобилстват неправителствени и международни организации, заедно с увеличеното влияние на медиите поставя значително по-сложни предизвикателства, които се оказа, че имат критично гражданско-военно
измерение. Загубата на ориентация, безпринципността и безпомощността при всички случаи водят до некоректни политики, загуба на доверие и взаимни обвинения. Това от своя страна води до крайна дезинформатизация на обществото, което и без това се чувства несигурност в икономически и социален план. Затова и днес, и утре има голяма нужда
от стабилни отношения, които да са в основата на главните обществено-политически процеси и градивните елементи
за законността, социалната справедливост и икономическия растеж.
В основата си гражданско-военните отношения предполагат проява на демократичен граждански контрол не
само по отношение на вземането на правителствени решения в сферата на отбраната, но и във всички сфери на
взаимодействие на гражданското общество с военната организация на държавата. В тази връзка въпросът за трансформацията на гражданско-военните отношения е от гранично важно значение по простата причина, че ролята на
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въоръжените сили за осигуряване на националните интереси и военната сигурност непрекъснато се увеличава. В
момента на военната сила е отредена ако не основната, то много важна роля при определянето на модерния световен
ред и тенденциите, явно засягащи интересите на сигурността на държавата. Трябва да се осъзнае, че същността и
семантичното съдържание на функционалния императив на ефективна военна организация на институционално ниво
е при създаването на такава система от отношения между цивилни и военни структури, която би осигурила военна
сигурност с максимална надеждност с минимални загуби за останалите граждански стойности. Нека преди всичко да
се отбележат диференциацията на доходите на населението, стагнацията и социално-икономическото положение на
семействата на военнослужещите, продължаващият спад в престижа и привлекателността на военната служба, увеличаването на ролята на структурите в армията, предназначени за решаване на проблеми за формирането на висок
морален и психологически дух у военните, необходимостта от подобряване отношенията на военна служба, военни
колективи и много повече.
Става очевидно, че политическите и правните проблеми в развитието на гражданско-военните отношения, като се
вземат предвид вътрешните заплахи и опасности, причинени от съвременните социалнополитически и икономически
противоречия в обществото, придобиват в новите условия различно съдържание и форма.
Тези проблеми заедно със социалната необходимост от формиране на защитно съзнание и толерантността сред
населението се определят като вътрешен аспект на подобряването на гражданско-военните отношения. Демократичните принципи и разпределянето на властовите правомощия в тези отношения се спазват, но събитията, фактите и
коментарите показват, че анализите са в зависимост от специфичните особености при развитието на гражданско-военните отношения и възприетите модели вече не отговарят изцяло на предишните постулати и следва да се има
предвид спецификата на културната матрица, формирана във всяка една от националните държави. Влиянието им
върху възможностите за развитие показва и ограничения за маневрирането в определени граници. Под влиянието
на променената среда все пак трябва да има ясни критерии за развитието, решения и ресурси, способности и опции
за преформатирането на тези отношения. Това е особено важно за постигане на ясни и правови гражданско-военни
дейности, които са функция на гражданско-военните отношения (Kisyov, 2016).
„Културната матрица – това е невидима колективна структура в рамките на културата на един народ, която служи
като духовен източник и основа за възпитание на поколенията на този народ. Тя осигурява духовната основа и защита
на приемствеността чрез традициите. Културната матрица служи като своеобразен щит, като защита на породилия я
народ. Гръбнакът на нашата личност се определя от културната матрица и тя именно ни поддържа по най-различни начини. Ако човекът се изтръгне от неговия културен контекст и се пренесе в друг културен контекст, където той е лишен
от културния щит, това може да има печални последствия.“ (Peicheva, 2011).
Да се определи връзката между геополитическата значимост на духовната основа, на средата на сигурност, динамичното развитие на международните отношения и гражданско-военните отношения и най-вече на социалните и
културните константи на битието, е сложен и нееднозначен процес. Разглеждайки състоянието, в което се намира
средата, се оценяват новите аспекти за сигурността и се показва изключително важната роля на ефективните политически, социални, културни и икономически взаимоотношения между отделните субекти от международната система и
тяхното значение за сигурността, т.е да се отговори правилно на въпросите как тези отношения ще засилят или отслабят сигурността, какво влияние ще окажат – положително или отрицателно, а също и каква е в действителност ролята
им за придаването на конкретното и коренно ново оформяне на съвременната картина и облик на международните и
обществено-политическите реалности.
Както знаем, краят на миналия и началото на настоящия век се характеризират с цялостно преструктуриране на
международните политически и икономически отношения. Заплахите за развитието на човечеството, на които трябва
да се обърне особено внимание, са:
– криза в мирогледа и моралните ценности, включително растяща нетърпимост към инакомислещите и различните;
– политическа нестабилност в големи региони на света;
– икономическа и финансова нестабилност;
– заплаха от технологично самоубийство на човечеството;
– демографски и миграционни предизвикателства;
– природни катаклизми и бедствия;
– хибридни заплахи.
Към тях вече могат да си присъединят и допълнят:
– санкционни войни;
– миграционен кризис;
– сериозни финансови трудности и предизвикателства;
– газови и петролни войни;
– преформатиране на световния правов и цивилизационен избор;
– загърбване на старите и представяне на нови международни, съюзни и регионални инициативи;
– нестабилности в съюзни и коалиционни формати;
– препятствия и пречки пред изпълнението на съюзни и национални отговорности.
Сериозен проблем за международната сигурност остават страните със слаба държавност, неспособни да гарантират сигурността, правата и свободите на своите граждани, да управляват обществените отношения и да изпълняват
международните си задължения. „Днес информационната среда съществува навсякъде по света и значително влияе
върху гражданското общество, правителствените и неправителствените организации и въоръжените сили. Освен това
множество организации и въоръжените сили използват споделена информационна среда. В действителност всяка

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

177

група или организация, която използва информация, също трябва да се конкурира с други организации за достъп до
нея и за нейното използване.“ (Zhelev, 2016).
Тези стари и нови предизвикателства влияят дебалансиращо изобщо върху всички видове отношения, като се
започне от личностните, обществените, съюзните, регионалните и се стигне до международните. „Анализът на пораждащите и рисковите фактори показва повишаване на уязвимостта от бедствия, особено за развиващите се страни,
сред които е и България. Повишава се ролята на военните сили и средства при участие в подготовката и реакцията
при бедствия. Нараства значението на международната помощ при бедствия при спазването на принципа за самоупование и самопомощ. Ето защо е ясно, че участието на военни сили и средства в дейностите за гражданска защита
и хуманитарна помощ няма алтернатива и ще продължава да се развива в национален, регионален и международен
план (Valkov, 2007).
За ново и комплексно обновяване инструментариума на гражданско-военните отношения и дейности трябва постоянно (но не в строго каноничен формат) да се изучават новите тенденции, причини и следствия, както и да се
анализират в тяхната цялост. Общите и конкретните взаимоотношения, взаимовръзки и тенденции вече трябва да се
разглеждат в новите условия и съобразно с националните интереси, за да се развиват нови възможности за комплексно постигане на взаимноприемливи решения без реална военна намеса или въздействие. Това следва да доведе до
промяната на вече изградените и развити основни теории и вече познати модели на тези отношения, до нови концепции и основни ръководни документи, стратегии и доктрини в областта на гражданско-военните дейности и по-специално на принципите за тяхното планиране, организиране и провеждане.
„Националните интереси в глобалната епоха никога не се ограничават в държавните граници. Това създава предпоставка за възникването на многобройни противоречия, които могат да бъдат решавани на равнище на междудържавни взаимодействия. Новото е промяна в средата на реализирането им и увеличаване на взаимозависимостта с националните интереси на други държави. Категорията „национален интерес“ не съвпада с „държавен интерес“. Първата
съдържа в по-голяма степен интересите на нацията като гражданско общество и функционира само когато са развити
достатъчно добре неговите институции, като основно изискване е да има активно гражданско общество.“ (Zhekova,
2016).
Анализите на променената среда на сигурност налагат адаптиране и преосмисляне на ролята и значението на
военния фактор. Един от примерите за това е бъдещо подобряване на тези отношения в съюзен формат, които могат
да са ефективни ГВО благодарение на желанието и способността на НАТО, като той 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 помощ; да обучи цивилни
специалисти от страните членки, които да са на разположение за бързо разполагане в определени мисии на Алианса,
способни 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 регулярна 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 взаимовръзки с гражданските източници на сила съвместно с военните“. (Stoichev, 2015).
Наред с нарастващата комплексност на средата за сигурност се налага преосмисляне, разширяване и допълване
на способностите не само на национално и коалиционно ниво, но и между отделните международни организации. На
проведената среща на върха на НАТО във Варшава през 2016 г. председателят на Европейския съвет, председателят
на Европейската комисия и генералният секретар на НАТО обявяват подписването на съвместна декларация между
НАТО и ЕС с основна цел да се даде нов тласък и нова същност на стратегическото партньорство между двете организации и взаимно допълване на военните и гражданските способности. Постигането на споразумението между НАТО и
ЕС за сътрудничество, имащо за цел подсигуряването на сигурността в Европа, и набелязаните над седемдесет мерки
през последните 5 години са едно от върховите постижения в сътрудничеството между двете организации, датиращо
от тяхното създаване. Именно тези постижения са показателни за способността на двете организации да се адаптират
към съвременната среда за сигурност и готовността за противодействие на съвременните заплахи. Въпреки огромния
успех пред двете международни организации стоят редица предизвикателства свързани с гражданско-военните отношения, за които е необходимо да бъдат намерени пътища за разрешаването им. Неутрализирането им следва да
създаде условия за ефективно прилагане на набелязаните мерки (Georgiev, 2019).
Приносът на ГВО е в балансирането и стабилизирането на междудържавните отношения и прилагането на международно признатите принципи. Тези отношения засягат законите на страната, общи хуманни ценности; уважение
към културата, общи цели на взаимодействието, споделянето на отговорности, сцеплението между военната и гражданската сфера на отношения и най-вече-консенсус при вземане на решенията. Тези отношения дават основата за
добър гражданско-военен диалог по всички основни проблеми, свързани със сигурността и изискващи взаимодействие.
Заключение
В заключение бих обобщил, че гражданско-военните отношения продължават да се променят и усъвършенстват в
съответствие с променящата се среда за сигурност и промените в развитието на обществото. Във всички случаи обаче
те следва да съответстват на стремежите на хората към изграждане на един по-сигурен, по-справедлив и по-добър
свят.
Поддържането и предоставянето на актуални знания за съвременното състояние на гражданско-военните отношения и дейности ще спомогне да се формулират тенденциите за тяхното развитие в интерес на и за целите на
сигурността, взаимодействието между организации и участници в обществено-политическите процеси. Успешното
прилагане на тези знания ще позволи да се развиват подходящи и устойчиви гражданско-военни отношения, рабо-
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тещи в интерес най-вече на обществото. Така в голяма степен ще се гарантира устойчива сигурност в държавата, а
осъществяването на подходящи гражданско-военни дейности ще подпомогне по-бързото преодоляване на проблемите
и разпознаването им в различни области.
Разрешаването на големите проблеми пред човечеството, справянето със заплахите и рисковете от сложни ситуации и бедствия и предотвратяването на кризи са възможни само с обединени усилия. Гледайки извън стереотипите,
прилагайки комплексния подход, подпомогнат от ефективното изпълнение на дейности и механизми, заедно с дипломатическите усилия, постигането на целите на гражданско-военните отношения и анализирането на социалните,
политическите, културните, религиозните, икономическите, хуманитарните фактори, околната среда и условията на
сигурността ще стане възможно формирането на пълно, точно и акуратно знание за измеренията на сигурността.
Няма съмнение, че гражданско-военните отношения и занапред ще са определящите съставляващи на процесите
в съвременния свят. Посочената взаимна обвързаност не води автоматично до добри и ефективни отношения. Обществото, партиите, правителствата и въоръжените сили трябва да полагат едновременни и целенасочени усилия за
създаването, развитието и поддържането на отговорности, да търсят баланси и адекватни отговори на съвременните
и бъдещите предизвикателства.
Реформирането на тези отношения е предстоящ процес, чиито елементи ще се конкретизират съобразно с динамиката и развитието на редица фактори и средства за осигуряване на стратегическа стабилност в национален,
регионален и световен мащаб.
„Темата за гражданско-военните отношения има голямо значение за академичните среди, за създателите на политики, за военните командири и за сериозните студенти по публична политика в демократичните и други общества“
(Самюел Хънтингтън).
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Резюме: Докладът разглежда действията на турското ръководство във връзка с ескалацията на
конфликта на фона на външнополитическите амбиции на Турция и стремежа ú за активно въздействие върху
обстановката и процесите в прилежащите региони. Целта на доклада е да се изяснят позицията и намеренията
на Турция като фактор за развитието и разрешаването на конфликта в Нагорни Карабах и да се разкрият
възможните последствия за средата на сигурност в регионален и международен план. Като използва аналитичен
подход и прилага метода на формиране на експертна оценка, докладът има за задача да изследва мотивите и
евентуалните планове на управляващите в Турция и да посочи влиянието им върху вероятните сценарии за
развитие на кризата. Основните резултати са свързани с детайлно изясняване ролята на Турция в конфликта и
формулиране на изводи за отраженията върху динамиката на процесите в Черноморско-Каспийския регион.
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Abstract: The report examines the actions of the Turkish leadership throughout the escalation of the conflict vis-à-vis
Turkey‘s foreign policy ambitions and its desire to actively influence the situation in the surrounding regions.The objective of
the report is to define Turkey‘s position and intentions as a factor in the development and resolution of the Nagorno-Karabakh
conflict and to reveal the possible consequences for the security environment regionally and internationally. Through the
implementation of an analytical approach and the method of expert assessment, the report aims to reveal the motives and
possible plans of the ruling circles in Turkey and to identify their impact upon the probable scenarios for the development of
the crisis. The main results emerge from the attempt to analyze in detail the role of Turkey in the conflict and to come up with
conclusions about the dynamics in the Black Sea-Caspian region.
Key words: Turkey, Nagorno-Karabakh, conflict, security environment, scenarios.
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язката ескалация на напрежението в края на септември и началото на октомври тази година и възобновяването
на активните бойни действия в Нагорни Карабах предоставиха на Турция възможността да демонстрира активна
позиция като пряко заинтересована страна и да приложи външнополитическата си стратегия, насочена към укрепване
и разширяване на влиянието си в прилежащите региони.
Комплексният анализ на причините, които определят позицията и действията на турското ръководство по отношение на конфликта, изисква задълбочено познаване на мястото на региона на Кавказ в геополитическата визия на
съвременна Турция. В геополитически аспект районът се разглежда не само като врата към обширните икономически
пространства на Азия, но и като арена на съперничество между анадолско-средиземноморския (Турция) и степно-черноморския (Русия) силов център. Като част от „близката териториална зона“ районът е елемент от обща стратегия,
която включва координирани и взаимнообвързани регионални политики в Кавказ, Черно море и Балканите.
Според турското ръководство стратегическите рискове произлизат не толкова от самия териториален спор между
Азербайджан и Армения, колкото от възможните негативни отражения върху регионалната среда за сигурност вследствие на евентуалното трайно увреждане на интересите и стабилността на Азербайджан, който е най-важният стратегически съюзник на Турция в Кавказ. Подобен сценарий е крайно неприемлив за Турция и се оценява като неблагоприятен от гледна точка на способностите ѝ да реализира политика, насочена към разширяване на трансграничните
сфери на икономическо и политическо влияние. Поради излаза на Каспийско море и принадлежността към тюркския
геокултурен ареал турската геополитическа мисъл отрежда на Азербайджан определящо значение за защитата на
турските интереси в близката териториална и близката акваториална зона, включително в басейна на Каспийско море.
Овладяването на района на Нагорни Карабах от въоръжените сили на Армения през 1993 г. неслучайно се определя като „най-голямата стратегическа щета, нанесена на Турция след Студената война“ (Давутоглу, 2005). С голяма
степен на вероятност може да се предположи, че настоящото държавно ръководство на Турция смята, че при сегашната ситуация съществуват условия за компенсиране на тази щета чрез пълно или частично възстановяване на контрола
на Азербайджан върху района.
Следва да се има предвид, че геополитическата визия и стратегическите амбиции на Турция обуславят активната
ѝ подкрепа за Азербайджан, но средствата и формите на тази подкрепа се определят от развитието на конфликта и
императивите на регионалния и глобалния баланс на интересите.
Категоричното, безусловно и многостранно подпомагане на Азербайджан, предопределено от подхода „един народ в две държави“, осигурява възможност за първостепенна роля в процесите, свързани с развитието и усилията за
разрешаване на конфликта. От друга страна обаче, това до голяма степен ограничава свободата на действие и пространството за външнополитическо маневриране на турското ръководство, тъй като изключва ролята на безпристрастен
и неутрален медиатор и не може да послужи като надеждна платформа за самостоятелни посреднически инициативи,
насочени към намиране на удовлетворително за всички мирно разрешение на спорните въпроси. Опитите за частично
преодоляване на тези ограничения чрез нормализиране на отношенията с Армения се оказаха безуспешни въпреки
подписването през октомври 2009 г. в Цюрих на двата двустранни протокола (за отваряне на границите и установяване
на дипломатически връзки), които бяха посрещнати с взаимен негативизъм от общественото мнение и в крайна сметка
не бяха ратифицирани от парламентите на двете страни. Заслужава внимание това, че споразумението беше посрещнато с краен негативизъм от страна на Азербайджан, който оцени опитите на Анкара за самостоятелни действия
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като колаборационизъм и отстъпление от общите позиции. Договореностите бяха постигнати в резултат на серия от
преговори, осъществени с посредничеството на Европейския съюз и Минската група на ОССЕ (САЩ, Русия, Франция).
Тук е необходимо да подчертаем, че преобладаващите настроения в турското общество често са в полза на по-мащабно ангажиране на Турция в конфликта, който се възприема като източник на заплаха за националните интереси
на страната. Поради това осигуряването на благоприятен за Азербайджан изход от кризата се смята за въпрос с
приоритетно значение в рамките на регионалната политика за сигурност. В значителна степен сдържащо въздействие
упражняват водещите международни фактори (включително НАТО и ЕС), които не желаят директна намеса на Турция
и се стремят да избегнат вероятността от неконтролирана ескалация на противопоставянето в региона. Следва да се
има предвид, че взаимоотношенията в триъгълника Турция – Азербайджан – Русия често действат като балансиращ
механизъм, тъй като се основават на общата заинтересованост от запазване на възможностите за взаимноизгодно икономическо и политическо сътрудничество. Като предизвикателство за Турция може да се оцени фактът, че ескалацията
на конфликта в Нагорни Карабах е допълнителна причина за задълбочаване на противоречията с Русия, които и без
това са достатъчно сериозни по отношение на другите „горещи точки“, като Сирия и Либия.
Прави впечатление, че в сравнение с аналогичните случаи на изостряне на конфликта реакциите и действията на
турското ръководство този път са доста по-решителни, което не съответства на помирителните усилия на западните
съюзници. Това може да се оцени като продължение на линията на поведение по ключовите въпроси на регионалната
сигурност, която Турция поддържа без оглед на интересите на съюзниците. Очевидно е, че се утвърждава възприетата
от турското държавно ръководство политика на отстояване преди всичко на националните интереси, без да се търсят
пътища за съчетаването им със съюзните ангажименти. Главната причина за това е, че проявата на лоялност към
интересите на Запада и съобразяването с позициите на Алианса като цяло не съответстват на амбициозните планове
на Турция за регионално влияние. Тези планове и автономната политика като инструмент за осъществяването им като
цяло съответстват на идеологията на управляващата Партия на справедливостта и развитието, както и на политическата платформа на нейните коалиционни партньори от Партията на националистическото действие.
Тази линия на поведение е продиктувана и от стратегически съображения, свързани с прилаганата дългосрочна
национална стратегия за постепенно издигане на ролята на страната до равнището на важен и незаобиколим фактор
на регионално и впоследствие на глобално равнище. Турските ръководители осъзнават, че поддържането на статута
на регионална сила изисква демонстрация на способности за активно въздействие върху обстановката и процесите в
прилежащите региони. Притежаването и ефективното използване на тези способности ще даде на Турция основание
да се стреми към по-високо място в йерархията на регионалните сили. Главното предизвикателство в рамките на регионалната стратегия на Турция е да се намери правилното съчетание между т.нар. мека сила и прилагането на твърд
подход при разрешаването на кризисните ситуации.
Необходимо е да уточним, че противоречията и явните различия по редица важни въпроси между Турция и западните съюзници на този етап едва ли ще доведат до разрив в отношенията между тях и до сериозно застрашаване на
стратегическото партньорство. Може да се предположи, че е налице негласно споразумение за прилагане на прагматичен подход предвид факта, че голямото геополитическо и геостратегическо значение на Турция все още е в състояние
да компенсира проблемите, породени от независимото и самостоятелно поведение на страната.
При тази обстановка можем да очакваме, че Анкара ще се стреми да извлече полза, като претендира за съществен
принос при евентуална решителна промяна на хода на конфликта в полза на Азербайджан и при възникване на условия
за неговото силово разрешаване. В същото време дипломатическите усилия ще продължат, като тяхното съдържание
и интензивността им вероятно ще зависят от резултата от бойните действия. В случай че Азербайджан реализира
значителен напредък с военни средства, Турция ще се нареди сред главните фактори, съдействали на Азербайджан да
постигне целите си чрез възстановяване на контрола над част от територията на Нагорни Карабах (Burhanettin, 2020).
Така или иначе, Анкара по всяка вероятност ще се възползва от възможността да укрепи позициите си в регионален и
международен план и допълнително да засили влиянието си върху Азербайджан в качеството си на най-важен стратегически съюзник (Kotchikian, 2020).
Неслучайно турският президент Ердоган настоява за „трайно разрешение“ на конфликта, като има предвид, че
това може да бъде постигнато и с военни средства. Турският износ на въоръжение, военна техника и боеприпаси за
Азербайджан се е увеличил няколкократно през тази година, като само за месец преди въоръжените стълкновения продажбите на въоръжение и техника (безпилотни летателни апарати, противотанкови средства, боеприпаси) са достигнали 77 млн. щ.д. Според данни от Събранието на износителите на Турция от януари до септември 2020 г. Азербайджан
е закупил от Турция изделия с военно предназначение на стойност 123 млн. щ.д. За сравнение през същия период на
миналата година страната е внесла от Турция военна изделия само за 20,7 млн. щ.д. (Al Jazeera, Turkey denies sending
Syrian fighters: Nagorno-Karabakh live news, 14.10.2020)
Президентът на Азербайджан Илхам Алиев потвърди, че турски изтребители F-16 се намират на територията на
Азербайджан, но заяви, че до момента не са участвали в бойните действия. Става въпрос за два самолета, временно
базирани на международното летище в Гянджа (на около 80 км северно от Нагорни Карабах), които най-вероятно са
част от смесена авиационна група, пребазирана за участие в двустранната тренировка „ТурАз Карталъ“, проведена в
периода 29 юли – 10 август 2020 г. във въздушното пространство на Азербайджан. Въпросът за степента на ангажираност на Турция в конфликта отново е повдигнат в края на септември тази година по повод твърденията на арменската
страна, че един от двата турски F-16 е свалил арменски Су-25, което турските и азербайджанските официални представители категорично отричат. Поради редица причини, произлизащи от отношенията със западните съюзници и Русия,
Турция няма изгода да бъде възприемана като пряк участник в конфликта.
Перспективите за развитие на конфликта зависят от редица фактори, като развитието на бойните действия, инициативите и усилията на международната общност, помощта (военна, военнотехническа, дипломатическа), която про-
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тивостоящите страни получават от своите съюзници.
Турската страна е наясно, че Русия не желае допълнително ожесточаване на конфликта и предпочита урегулирането му с мирни средства. Може да се предположи, че двете страни не разглеждат създалата се ситуация като елемент
от регионалното съперничество помежду си, а оценяват конфликта в по-широкия контекст на средата за сигурност в
Черноморско-Каспийския регион. Поради това турската страна не смята за стратегическо отстъпление руската позиция, изразена от президента Путин, че бойните действия не се развиват на територията на Армения, поради което няма
основание за задействане на Договора за колективна сигурност (Coskun; Spicer, 2020).
От друга страна, турското ръководство вероятно се съобразява с факта, че западните съюзници се стремят да избегнат крайно неблагоприятния сценарий на необратима ескалация на противопоставянето в региона, което би създало
условия за неговата дълбока и трайна дестабилизация. Поради това Турция дозира своята ангажираност, като се стреми
да вмести геополитическите и стратегическите си амбиции в пространството, очертано от интересите, позициите, способностите и активността на останалите заинтересовани страни и на първо място на водещите международни фактори. Обикновено Турция внимателно следи за размерите на това пространство, понеже колкото по-широко е то, толкова по-големи
възможности има тя за лансиране на своите интереси, обикновено прокарвани по линията на най-малкото съпротивление.
Това балансиране между амбициозните планове и реалните ограничения при тяхното реализиране е характерна
черта на турската политика в областта на външните отношения и сигурността през последните години. Както досега,
така и в конкретния случай турското държавно ръководство се стреми да избегне ситуации, които биха дали основание
на съюзниците и останалите заинтересовани страни да смятат Турция за фактор с негативен ефект върху средата на
сигурност в Южен Кавказ и в Черноморско-Каспийския регион.
В заключение следва да отбележим, че турските ръководители ще настояват за решения с траен характер, които
отговарят на интересите на Азербайджан и в същото време са в унисон с турската стратегия за издигане ролята на
страната в регионален и международен план. Тези решения обаче трябва да са приемливи за всички и да имат многопосочен позитивен ефект върху сигурността в региона. Перспективите за това зависят от развитието на бойните действия, от готовността на противостоящите страни да се откажат от военните средства за разрешаване на конфликта и от
склонността към конструктивно и компромисно поведение на всички заинтересовани страни.
Възобновяването на въоръжените стълкновения в Нагорни Карабах може да се разглежда като елемент от динамичните военнополитически процеси в Черноморско-Каспийския регион, или в т.нар Разширена черноморска зона.
Потвърждава се изводът, че нивото на конфликтния потенциал в региона е такова, че периодичната ескалация на
напрежението често създава предпоставки за възникване на регионални кризи с глобален отзвук. Регионът е арена
за демонстрация на нарастващите геополитически и стратегически амбиции на регионалните сили, което го превръща
повече в конкурентно пространство и зона на сблъсък на интересите, отколкото в пространство за сътрудничество и
взаимодействие.
Турското ръководство със сигурност осъзнава, че конфликтът в Нагорни Карабах може да намери трайно разрешение само чрез разработване на взаимноприемлив метод за урегулиране, които да удовлетвори интересите на всички
участващи и заинтересовани страни. Поради това може да се очаква, че силовите подходи ще бъдат съчетавани с
конструктивност и желание за диалог по спорните въпроси.
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един лидер. Посочени са определения на някои понятия – „компетентности“, „лидерство“, „лидер“. Лидерът е
активен, общителен и заинтересован от изпълнението на организационните задачи. Военният лидер създава
нови методи за успешно изпълнение на поставените задачи, а ефективната комуникация му позволява да ръководи
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В

ажен фактор за успеха на една организация е ефективното лидерство. Основната задача на лидерите е да променят и насочват поведението на подчинените си за ефективно изпълнение на поставените задачи. Нито един
ръководител не може да ръководи организацията, ако не може да я развива. За да управлява адекватно, съвременният
ръководител трябва да има повече компетентности от своите предшественици.
В контекста на непрекъснато променящата се среда и постоянно извършващите се промени в Българската армия
към военния лидер има много и нови изисквания. От командирите се изискват не само професионални и експертни умения, но също така и добри аналитични, организационни и комуникационни умения. За военния лидер е изключително
важно да взема бързи и адекватни решения в критични ситуации и умело да мотивира подчинените си за изпълнение
на поставените задачи.
Основната теза, върху която е изграден докладът, е, че притежаването на експертни и професионални компетентности от съвременния военен лидер е важен и необходим фактор за успешно и адекватно управление на съвременната
военна организация.
Целта е да се потвърди посочената теза. За това беше необходимо проучване и анализ на издадена литература.
Компетентност и професионални компетентности
Решаващ фактор за успешното развитие на военната организация е управлението на човешкия потенциал, защото
напредъкът е заложен не във времето и обстоятелствата, а в човека.
Компетентността е един от най-значимите ресурси на организацията. Компетентността се разглежда като измерима способност на даден човек да действа качествено и резултатно за справяне с конкретни проблеми, събития или
задачи, които възникват в конкретна ситуация и област (учене, работа, спорт и др.). Когато ситуациите, събитията и
резултатите се променят, същото се случва и с описанията на компетентностите.
Професионалните компетентности са качества на личността, формирани на основата на придобити знания и умения, които способстват за проявяване на инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на определена
професия според държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
Висшето ръководство трябва да планира и осигури наличието на компетентност по всички нива и функции – от ръководителите до изпълнителите. Компетентността е следствие от три компонента: придобити знания, натрупан опит и развити умения. Те трябва да съответстват на професионалните цели и да подпомагат постигането на конкретни резултати
по пътя към целта.
Съществуват шест основни аспекти на мениджърските компетентности (Adair, 2005):
– управление на времето;
– управление на целите;
– комуникация и организационно поведение;
– управление на ресурсите;
– развитие на ефективен екип;
– управление на проекти и реализиране на приоритети.
Практиката показва, че наличието на базисни знания и умения по тези шест фактора са централни за вземане
на решения при назначаване на мениджъри и ключови специалисти на по-високи позиции. Качества като лидерство,
способност за изграждане на доверие и стратегическо мислене стават по-адекватни, отколкото традиционните умения
за управление, като способност за издаване на разпореждания и изпълнителност (SIndell, 2001; Yukl, 2002).
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Комуникация и комуникационни компетентности
Един от основните движещи механизми на организацията е комуникацията. Тя е свързващ процес, защото нито
една дейност не може да се осъществява без обмен на информация и е средство, чрез което се получава обратна
връзка, необходима за вземане на решения. Комуникацията е факторът, който допринася за увеличаване стойността
на организацията.
Комуникацията показва начина, по който индивидите могат да съществуват заедно, без да правят компромиси със
своя суверенитет (Питърс, 2005:85).
Според С. Алексиева растящата роля на комуникацията е от първостепенно значение при изграждане на професионална среда за развитие, при изграждане на корпоративната отговорност, при защита на конкурентоспособността
на бизнеса.
Комуникацията е тази, която създава условията и средата, за да може отделните човешки индивиди и групите от
индивиди да разменят информация, признание и сигурност (Палашев, 2007:41).
Чрез комуникацията се модифицира поведение, осъществяват се промени, реализират се цели. Съвременното управление не е възможно без комуникации. От една страна, то се опира на съществуващите сложни форми на
комуникация, а от друга страна, изгражда такива форми, които улесняват не само съвместната дейност, но и самото
управление. Изследвания показват, че около 70% от работното време хората изразходват в комуникация – четене,
писане, говорене, слушане.
В организацията управлението се осъществява чрез хората. Един от най-важните инструменти за управление, с
който мениджърите разполагат, е информацията. Чрез използването ѝ те организират, ръководят, мотивират и контролират подчинените си. Информацията е външно проявление на комуникацията, неин резултат.
Целите на комуникацията са: а. осигуряване на ефективен обмен на информация между субекта и обекта на
управление за постигане на общите цели; б. усъвършенстване на междуличностните отношения в процеса на обмен
на информация; в. изграждане на комуникационни канали за обмен на информация между отделите и сътрудниците и
координиране на техните задачи и действия; г. рационализиране на информационните потоци.
Според Давидков общуването е фактор на добрата организираност. Чрез него се постига висока степен на координираност на индивидуалните и груповите действия, така че съвкупният ефект да бъде по-голям (Давидков, 2005, с. 115-120).
Панайотов пише, че комуникативността се свързва не само с точното възприемане и предаване на информация, но и с
умението да се поддържат контакти на различни нива, които подпомагат ефективността на взаимодействието. Влошеното
общуване често води до хаос в организацията особено ако по основните комуникационни канали има разминаване в посланията (Панайотов, 2018, с. 159). Според Тоцева основните фактори за постигане на комуникационните цели са значимост
на комуникационната цел, социален ефект от постигането на комуникационната цел, времето, мястото, пространството и
другите условия за протичане на комуникативното действие, каналите на комуникация (Тоцева, 2015, с. 14-15).
Добрите лидери обикновено прекарват поне 80% от времето си в разговори с хората. За да могат да сторят това,
те трябва изключително добре да организират и делегират работата си – а не да позволяват административната работа да погълне времето, което биха искали да отделят за дискусии лице в лице със служителите.
Комуникационните компетенции са съществени за лидерството (Barge, 1989, p. 20). Лидерството може да се прояви в различни ситуации и да е следствие на разнообразни обстоятелства. Лидери има на работното място, в обществения живот. Всеки лидер притежава разнообразен набор от знания и умения, но при повечето от тях неизменно присъства умението да комуникират успешно. Ефективната комуникация позволява на лидерите да ръководят по ефективен
начин (Barret, 2006, pp.385-390). Благодарение на комуникацията ръководителите успяват да споделят своята гледна
точка, да поставят задачите, да мотивират и подкрепят. Добрата комуникация помага за по-добро разбиране между
членовете на екипа. Мениджърите са наясно, че не могат да управляват, ако сътрудниците не разбират правилно техните послания, задачи или препоръки. Всички въпроси, засягащи екипа, трябва да бъдат обсъждани, да се получава
обратна връзка и да се отделя време за изясняване на очакванията.
Комуникацията, присъща за лидерите, се определя като вдъхновяваща и подкрепяща, тя е комплексен процес,
който започва с разработването на комуникационната стратегия, включва прецизна писмена комуникация и ефективна
речева характеристика. Същинската комуникация се отнася до умения за писане и устно артикулиране на задачи и очаквания. Търпеливо изслушване, управление на екипни срещи, обучения и менторство са умения, които описват управленската комуникация. Корпоративната комуникация налага взаимодействие с външната среда, включва управление
на взаимоотношенията между колегите, комуникация по време на кризи и конфликти, както и при организационна
промяна, изграждане на публичен образ.
За да се осъществи успешна комуникация, трябва да се отчитат и бариерите, които затрудняват комуникационния
процес. Паунов посочва три вида бариери в комуникацията: личностни, физически и семантични (Паунов, 1998, с. 202).
Личностните се отнасят до расовите, половите, образователните, културните и социално-икономическите различия
между хората. Физическите бариери се отнасят до околния шум, както и всичко от заобикалящата среда, което пречи
на пълноценното възприемане на комуникацията (неподредено бюро, лош звук или картина на техниката и др.) Семантичните бариери се отнасят до факта, че всяка комуникация може да се разглежда като опериране със символи, думи,
образи, действия. Тези бариери са особено силни при невербалната комуникация.
Лидерство, лидер, военен лидер
Лидерството е творческа дейност. Всеки, който лично се заеме със своя екип, за да създаде идея, вдъхновение
и импулс, почти сигурно ще бъде гледан като ръководител. Някои лични качества, като харизмата, могат да помогнат
при ръководенето, но ръководството съвсем не се основава само на това. Техниките на ръководството, които могат да
бъдат усвоени, са много по-важни.
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Двигатели на лидерството (Tichi, 1997, p. 208) са самообучението и обучението през целия жизнен цикъл на организацията. В успешните организации, които имат дългосрочен, устойчив успех, лидерите във висшите ешелони на
управлението отделят особено внимание на формирането на лидери на всички нива в организацията, т.е. ефективният
лидер има не само качества и умения, а умее да подготвя квалифицирани последователи и наследници на работата.
Ефективните лидери имат „предаваща се гледна точка“ – ясно структурирана система от идеи, знания и ценности,
които се формулират от лидер по начин, който не затруднява възприемането им от последователите.
Лидерството винаги включва инициативност и търсене на промени. Днес нищо не е постоянно и никой ръководител
не може да ръководи организация, ако не би могъл да я развива. Добрите ръководители приемат и окуражават инициативността и творчеството на хората, което повдига нивото на организацията.
Лидерът е човекът с най-висок авторитет в групата, когото са готови да последват останалите. Лидерът се издига
и приема доброволно, неговият авторитет и влияние се проявяват на базата на личните му качества и на потенциала,
който той загатва, че притежава за постигането на целите на групата. Човек става лидер в една група, когато престане
да вижда проблемите в групата с очите на обикновения изпълнител и започне да ги гледа с очите на ръководител, т.е.
ангажирано, с чувство за отговорност.
Лидерът е активен, общителен и подчертано заинтересован от осъществяването на груповите цели и интереси.
Никога не остава равнодушен към общите проблеми и открито демонстрира усилията си за тяхното решаване. Винаги е
активна страна в общуването и винаги предлага идеи. Но също така умее да изслушва и никога не пренебрегва идеите
и предложенията на колегите си във връзка с решаването на всеки конкретен проблем. Лидерът се грижи всеки член
на екипа да вземе пълноценно участие както в обсъждането на задачите, така и в действията по тяхното решаване.
Офицерът като лидер може да се разглежда като човек, който управлява бойна техника и хора, като човек, който
трябва да влияе както със своята власт, така и със своята култура и личностни качества (Пеев, 2007).
Военният лидер се опитва да действа по различен начин, тоест да проявява инициатива и творчество, да създава
нови методи за решаване на стари задачи, да предлага нови пътища за развитие на военната система, която, както е
известно, е една от най-консервативните социални системи. Професионалният образ на офицера е изграден от две
основни характеристики – боравене с оръжие и работа с хора.
За армията като тотална йерархична система военният лидер трябва да осъществява командване и контрол и да
притежава следните черти:
– да има амбиция и власт;
– да внушава и да мотивира чрез убеждаване, а не чрез принуда;
– да има визия, да постига целите на групата и да спазва нейните норми.
Лидерството може да бъде обяснено като функция на поведението, харизма на личността и нейните черти, адаптивността към различни ситуации и формират следните принципи на военното лидерство:
– личен пример;
– себепознаване и постоянно самоусъвършенстване;
– грижа за подчинените.
Във военните среди е приета съвременната концепция за трансформационното и транзакционното лидерство,
отговаряща на променящия се модерен свят. Трансформационният лидер фокусира вниманието си върху ясна визия
за бъдещето. Той придобива харизма от грижата за потребностите на последователите си. Акцентира върху професионалния растеж на членовете и оптимизиране на организацията, той не отхвърля добрите идеи на подчинените, а се
възползва от знанията и уменията им. Дава им възможност да проявяват инициатива и активност.
Транзакционният лидер удовлетворява потребностите на подчинените си в замяна на изпълнение на служебните
задачи. Свързан е с вдъхновението и промяната, той е ефективен, когато са назрели промени и е необходима реформа.
Не е подходящ, когато подчинените са неопитни или изпълнението на задачите не позволява значителни отклонения
от установените норми. Този лидер отлично трябва да умее да мотивира, вдъхновява и познава социалната реалност
сред подчинените, защото, когато заплатата е малка и имаш семейни проблеми, е трудно да бъдеш убеждаван в институционалните ценности. Затова лидерът трябва да умее да определя ползите от успеха и последиците от неуспеха.
Военният лидер трябва да притежава физически качества, като здраве, физическа сила и издръжливост; психически качества, като самодисциплина, инициатива, увереност, решителност и устойчивост към стрес.
За да работи ефективно с хората, трябва да има междуличностни умения като:
– дар слово, да успее да разчупи еднопосочния комуникационен модел в армията и да умее да контролира темата
на разговора, да слуша с разбиране, да се изразява ясно и недвусмислено; при комуникация с журналисти да създава
положителен образ на армията;
– да има супервизия, да не оставя нищо без контрол, така да планира усилията на подчинените си, че да осигури
ефективно изпълнение на задачите;
– да планира и взема решения, да се справя с проблемите, да мотивира;
– да изгражда, развива и сплотява колектива, като създава подходящ климат;
– концептуални умения за разбиране и прилагане на идеи като креативно, критично, творческо и рефлективно
мислене; технически умения, свързани със съвременните оръжия и бойна техника, информационна и компютърна грамотност, познаване на съвременните тактически схващания и умения за правилно вземане на решение и ръководство.
Заключение
В заключение може да се обобщи, че лидерът е човекът с най-висок авторитет. Двигател на лидерството са самообучението и обучението през целия жизнен цикъл на организацията. Главната задача на военния лидер е да насочва
поведението на подчинените си за ефективно изпълнение на поставените задачи. Притежаването на необходимите

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

185

професионални и експертни знания, аналитични, организационни и комуникационни умения е от изключително значение за военния лидер, за да може да взема бързи и адекватни решения в критични ситуации, да мотивира подчинените
си и адекватно да управлява съвременната военна организация.
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П

ланирането на отбраната е съвкупност от дейности за определяне, изграждане и развитие на необходимите способности и на свързаните с тях човешки, финансови, материални и други ресурси и услуги за постигане целите на отбраната и изпълнение на задълженията на Република България в системата за колективна сигурност и отбрана. То се
извършва на основата на Стратегията за национална сигурност на Република България, Националната отбранителна
стратегия, концепциите и доктрините на въоръжените сили, основните стратегии и актовете на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната и стратегическите концепции на НАТО (съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗОВСРБ). Процесът
на планиране на отбраната, базирано на способности, е основният инструмент за използване в съвременната среда
на сигурност, характеризираща се с изключителна динамика, размиване на границите между вътрешната и външната
сигурност и разширяване спектъра на хибридните заплахи. Целта на този процес е да защити и утвърди националните
интереси чрез изграждане, поддържане и използване на адекватни на средата на сигурност отбранителни способности
и чрез изграждане на оперативно съвместими модерни въоръжени сили с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи. Националната отбранителна стратегия разглежда отбранителната способност като
възможност за изпълнение на действия за постигане на определени цели или желан краен резултат при определени
условия и в съответствие с приети стандарти. В Министерството на отбраната е прието със Заповед на министъра
на отбраната № ОХ-323/29.03.2019 г. Ръководство за планиране на отбраната, базирано на способности, което пряко
регулира този процес.
Отбранителната способност е съвкупност от императивно неделимите компоненти (които са познати от документите на Алианса с абревиатурата DOTMLPFI/P):
(1) доктрини (Doctrine);
(2) организационна структура (Organization);
(3) подготовка (Training);
(4) материални ресурси (въоръжение, техника, оборудване и екипировка) (Material);
(5) личен състав (Personnel);
(6) командване и управление (Leadership and Education);
(7) инфраструктура (Facilities);
(8) оперативна съвместимост и/или политика (Interoperabilities and/or Policy).
Всеки структурен елемент на Системата за отбрана може да има повече от една способност и всяка способност може да се предоставя от повече от един неин структурен елемент. В съответствие с подхода, базиран
на способности, следва да се има предвид, че няма способност, която да съществува самостоятелно и отделно
от дадена структура, организация, личен състав, платформи, системи и процедури, които са фактически нейни
носители. Поддържането, развитието и изграждането на отделните компоненти на способността са неразделна
част от развитието на тази способност. Ключов етап от процеса на планиране на отбраната е определянето на
способностите, които ще са необходими в операции сега и в следващите десет-петнадесет години. По тази причина основен инструмент за определяне на необходимите способности е планирането на операции. Чрез него
дефинираните национални стратегически цели се декомпозират във военни цели, възможни операции и задачи, а
те от своя страна – в сили и средства, необходими за изпълнение на тези задачи в операции. В зависимост от времевата рамка процесът на планиране на отбраната се организира и провежда чрез изпълнение на последователни
дейности, обхващащи период от десет-петнадесет години (дългосрочно планиране), до шест години (средносрочно
планиране) и една-две години (краткосрочно планиране). Дългосрочното планиране е в синхрон с отбранителната
политика, стратегическите цели, структурата и вижданията за развитие на организацията като част от политиката
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за национална сигурност в дългосрочен план. Процесът на планиране на отбраната е последователност от следните етапи: „Формиране на отбранителната политика“, „Планиране на способности“, „Програмиране“, „Бюджетиране“,
„Изпълнение и отчет“. В рамките на изпълнението се реализира и процесът „Проектно управление“.
Тук фокусът на планирането на отбраната, базирано на способности, ще бъде насочен през призмата на т.нар.
материален компонент на отбранителната способност, който от посочените вече осем компонента на способността
е № 4 – материални ресурси (което включва най-общо въоръжение, техника, оборудване и екипировка), а що се
касае до съвкупността от процеси на Системата за отбранителна аквизиция, косвено е свързано и с компонент №
7 – инфраструктурата на отбраната, а дефинитивно и с компоненти № 1, 2 и 6 – доктрини, организация, командване
и управление. Действащите към момента Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените
сили на Република България 2020 и План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. разглеждат Системата
за отбранителна аквизиция като система за материализиране на отбранителните способности (т.е. материален
компонент) и процесите включени в нея. Изхождайки от регламентираните дейности по този компонент (№ 4) в
Ръководството за планиране на отбраната, базирано на способности, необходимите за реализиране дейности през
тази и следващите няколко години са свързани с извършване на следното:
В етап „Формиране на отбранителна политика“ инструментите за реализиране на дългосрочното планиране на
отбраната са стратегически преглед на отбраната, преглед на отбраната и преглед на структурата на въоръжените
сили. Резултатите от тези прегледи са конкретни финансово осигурени и остойностени решения за изграждане и
развитие на отбранителните способности на въоръжените сили. В етапа се изготвят указания по отбранителна политика, които включват анализ на средата на сигурност и оценка на заплахите; ниво на амбиция за използване на
въоръжените сили; роля на въоръжените сили; приоритети на отбранителната политика; обозначаване на общите
сценарии за планиране; прогнозна дългосрочна финансова рамка; стратегически допускания и ограничения по
планирането; стратегически намерения и цели; организация на отчетността и контрола; както и критерии за оценка
на изпълнението. Разработването на Програмата за развитие на въоръжените сили е на основата на изводите от
оценката на средата на сигурност и тяхното влияние върху развитието на способностите, основите на отбранителната политика (принципи, стратегически цели и приоритети), общите изисквания към способностите, насоките за
развитие, ресурсната макрорамка и основните задачи на отбранителната политика.
В етап „Планиране на способности“ промените в средата на сигурност и взетите политически решения се трансформират в необходими способности за постигане целите на отбраната. Тук се определят мисиите и задачите на
въоръжените сили и необходимите способности, прави се анализ на наличните способности и на съответствието,
разработват се и се избират варианти за преодоляване на недостига от способности, на чиято база се разработват
два особено важни стратегически документа: План за развитие на въоръжените сили и Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната. Етапът се повтаря на всеки четири години (при провеждане на стратегически или на други периодични прегледи на отбраната) или при необходимост на две години.
Инвестиционният план-програма има за цел да осигури придобиване на материалния компонент от способностите, заложени в План за развитие на въоръжените сили. Той се разработва в голямата си част на основата
на концепциите с избрани варианти за преодоляване недостига от способности и формира единната интегрирана
рамка на капиталовите разходи, включващи придобиване, интегрирана логистична поддръжка, извеждане от въоръжение и/или модернизация на въоръжение, техника, оборудване и инфраструктура на отбраната чрез реализация на инвестиционни, инфраструктурни, международни и други проекти. С него се внася ред и прозрачност в
разходването на средствата за капиталови разходи от бюджета на Министерството и се набелязват основните
направления за модернизация на Българската армия, като основен принцип е постигане на баланс (казано по друг
начин, най-добро възможно съотношение) между потребностите от способности на въоръжените сили и отпуснатите (налични и прогнозни) ресурси. Потенциални проекти и бъдещи проектни намерения в плана могат да бъдат:
– проектите по Програмата на САЩ за подпомагане в областта на сигурността и отбраната (включва досегашните проекти по линия на програмите на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и по Програмата на
НАТО за инвестиции в сигурността – NATO Security Investment Program – NSIP);
– съвместните инвестиционни проекти по линия на НАТО и ЕС (Постоянно структурирано сътрудничество –
PESCO, Европейски фонд за отбрана – EDF, включително Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната – EDIDP, и др.);
– основни проекти от инфраструктурата на отбраната, способстващи за изграждане и поддържане на отбранителните способности;
– финансово осигурени инвестиционни проекти от портфолиото от проекти на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
– проектни намерения за модернизация, доставки на въоръжение, техника, оборудване и екипировка, извеждане на излишни материални средства, ресурсно осигурени съгласно дългосрочната финансова рамка (финансово-икономическа прогноза), и др.
Инвестиционните проекти в Инвестиционния план-програма принципно групират всички дейности, целящи
постигане, поддържане и/или развитие на отбранителната способност, когато това е свързано с:
– придобиване на отбранителен продукт, техника, оборудване, системи и инфраструктура;
– поддържане и/или постигане на съществена промяна по отношение на техническото състояние на наличните
отбранителни продукти, техника, оборудване, системи и инфраструктура.
Инвестиционните проекти, от своя страна, трябва да отговарят минимум на едно от следните условия:
– сложност от техническа и/или организационна гледна точка;
– значителен размер (прогнозни стойности в размер, надвишаващ 5 млн. лв. без ДДС за строителство и
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817 524 лв. без ДДС за доставки и услуги) на необходимото финансово осигуряване, което е изцяло или частично
обвързано с разходване на капиталови разходи от бюджета за отбрана;
– координирано изпълнение на няколко договора/дейности с оглед гарантиране постигането на необходимите
параметри на материалната компонента на отбранителната способност.
На основата на утвърдените концепции с избрани варианти за преодоляване на недостига от способности,
Приоритизирания списък на способности в дефицит и Списъка на способности с излишък Съвместната група за
планиране извършва анализ на действащите договори в МО за оценка на тяхното съответствие с определените
необходими способности на въоръжените сили. Резултатите от този анализ се включват в отделно класифицирано приложение на Плана за развитие на въоръжените сили. В срок до три месеца след утвърждаването му от
министъра на отбраната директорът на дирекция „Политика по въоръженията“, след разглеждане от Съвета по
въоръжения, предлага на министъра на отбраната предприемане на необходимите стъпки за спиране на подновяването или за прекратяване на договорите (в съответствие с особеностите на конкретния договор), които са
определени от групата като отпаднала необходимост. Инвестиционният план-програма може да се структурира
като некласифициран документ или при необходимост като документ с некласифицирана (публично достъпна част)
и класифицирана част. Той служи за стартиране на подготвителните дейности за обосноваване необходимостта от
проект/проекти, чрез които да се реализира конкретната способност, и обхваща период от десет години, а се разработва, променя/актуализира при преглед на отбраната (на всеки четири или две години) или при необходимост
по решение на министъра на отбраната. Зададено е планът да се изготви в срок от три месеца след утвърждаването на т.нар. Приоритизиран списък на способностите с дефицит и способностите за поддържане и развитие от
работна група, назначена със заповед на министъра, под ръководството на дирекция „Отбранителна аквизиция“,
като сега задължението следва да се прехвърли на логичния функционален приемник – дирекция „Политика по
въоръженията“, съгласно новия Устройствен правилник на Министерството на отбраната, в сила от 1 февруари
2020 г. Ръководството за планиране на отбраната, базирано на способности, изисква началникът на отбраната
съвместно с постоянния секретар на отбраната да ръководят и носят отговорност за разработването на Инвестиционния план-програма. Същият се разглежда от Съвета по отбрана и се утвърждава от министъра на отбраната.
Изграждане, развитие и поддръжка на способности извън обхвата на Плана за развитие на въоръжените сили
и Инвестиционния план-програма се допускат при наличие на допълнителен свободен ресурс или при необходимост, породена от рязка непредвидена промяна в средата на сигурност, изменения на закон или нови задачи,
възложени със заповед на министъра на отбраната или произтичащи от утвърдени планове. Когато в периода
между прегледите на отбраната възникне такава необходимост от развитие или изграждане на способност, която не е включена в тези два плана, по изключение за нея ръководителят на съответната структура организира
разработването на доклад за отбранителна способност (ДОС), в който се посочват общите изисквания за отбранителната способност – описание на конкретните изисквания за способността, връзката ѝ с други способности,
необходима съвместимост; анализ на недостига – описание на необходимата способност , връзката ѝ с операциите
и определените (при предходното планиране на способности) за тях задачи/действия по планиращите сценарии,
на елементите на способността, които ще се изграждат, на регламентиращите документи и стандарти за изпълнението (доктрини, планове, ръководства, оперативни процедури, стандарти и др.), свързаността с други национални
планове, национални позиции, връзката с Целите за способности на НАТО или други международни ангажименти
на страната; варианти за преодоляване на недостига – в поне два варианта се описват етапите и времевата рамка за изграждане на отбранителната способност, включително планирани дейности, методи/способи за тяхната
реализация, необходимост от промяна на структури, личен състав, нормативни документи или други конкретни
мероприятия, които ще доведат до изграждане, поддръжка или развитие на способността, като при възможност
разработените варианти се експериментират с цел проверка на приложимостта и ефикасността им; предварителна оценка на размера на разходите по вариантите за преодоляване на недостига. Докладът за отбранителна
способност се внася за анализ в Съвета по отбранителни способности (СОС), който при необходимост го коригира
или отхвърля. При приемането му от СОС, докладът се утвърждава от министъра на отбраната и е основание за
стартиране на подготвителните дейности за иницииране на проект/проекти. Планът за развитие на въоръжените
сили и Инвестиционният план-програма са крайните продукти от етапа „Планиране на способности“ и служат като
основни документи за следващите етапи.
Всички действия в рамките на съпътстващия процес „Проектно управление“ и етапите „Програмиране“, „Бюджетиране“ и „Изпълнение и отчет“ следва да осигуряват изпълнението на тези два документа. Формулираните при
етапите „Програмиране“ и „Бюджетиране“ секторни политики, общи стратегически програмни цели и приоритети за
МО за шестгодишен период, както и стратегическите и оперативните цели на програмите, приоритетите за програмиране на отбранителните ресурси за всяка от основните програми трябва да съответстват на Плана за развитие
на въоръжените сили и Инвестиционния план-програма, приетите цели за способности на НАТО и програмите на
САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и съфинансирането на такива проекти.
За да бъде прегледът на материалния компонент пълен, ще се обърне внимание и на още няколко негови
елемента: жизнен цикъл на отбранителния продукт, проектно управление и научноизследователска и развойна
дейност (НИРД) в Министерството на отбраната.
Планирането, разработването, изпитването, снабдяването, внедряването (въвеждането), експлоатацията,
интегрираната логистична поддръжка и снемането от употреба на отбранителни продукти в МО, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия се извършват в съответствие с утвърдена от
министъра на отбраната Наредба за управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството
на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Процедурите
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по приемане и снемане от въоръжение и въвеждане и извеждане от експлоатация на отбранителни продукти се
извършват централизирано съгласно тази наредба. Въпреки многостранните и дългогодишни усилия в посока да
има такава наредба обаче все още разработената такава не е приета за използване.
Инициирането, ръководството и реализацията на инвестиционните проекти в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, свързани с разходи за модернизация и превъоръжаване, се извършват в съответствие с Ръководството за проектно управление в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Управлението на основните проекти за инвестиционни разходи за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили
е зададено да се извършва с органите, инструментите, механизмите и процедурите на метод PRINCE 2, описани в
Ръководството за проектно управление.
Условията и редът за планиране и финансиране, организацията на изпълнението и отчитането на НИРД в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
трябва да са в съответствие с утвърден от министъра на отбраната правилник/ръководство, какъвто също все още
няма. За осигуряване прилагането на научния подход в практическата дейност дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ трябва да поддържа регистър (съхраняване в електронен вид екземпляри/копия) за всички
резултати от научни изследвания, научноприложна дейност, научно-техническо осигуряване и обучения за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, реализирани за сметка на бюджета за отбрана от Института
по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Военна академия „Г. С. Раковски“, Националния военен университет „Васил
Левски“, висшите военни училища и Военномедицинска академия. Възможностите за използване на резултатите
от тези разработки се представят от вносителите им и се разглеждат от Съвета по въоръжения и Съвета по отбранителни способности.
За да бъде обвързано посоченото дотук с протичащия в рамките на Министерството на отбраната Стратегически преглед на отбраната като част от Стратегическия преглед на Системата за защита на националната
сигурност, ще се посочат част от дейностите и сроковете, свързани с едно от четирите основни направления на
прегледа, а именно направление „Ресурсно осигуряване, бюджет, отбранителна аквизиция и отбранително-мобилизационна подготовка“, което е под ръководството на заместник-министър Анатолий Величков и секретариат от дирекция „Политика по въоръженията“. Както вече бе казано, при този стратегически преглед водещи са
необходимите отбранителни способности, тяхното определяне, приоритизиране и задоволяване. В този смисъл
работата по направление „Необходими отбранителни способности, командване и управление, организационна
структура и дислокация на въоръжените сили“ на прегледа е водеща не само по значение и тежест, но и като
времево протичане. На базата на изводите, предложенията и визията за развитие, разработени от това направление и от Съвместна работна група за методическо подпомагане на цялостното остоностяване на минималните
необходими способности, създадена допълнително с МЗ № ОХ-93/30.01.2020 г., се представи приоритизиран
списък с отбранителни способности с дефицит и способности за поддържане и развитие, който бе приет на заседание на Политико-военната група за провеждане на прегледа на отбраната, съгласно Заповед на министъра на
отбраната № ОХ-198/21.02.2019 г., проведено на 27 март 2020 г. Направление „Ресурсно осигуряване, бюджет,
отбранителна аквизиция и отбранително-мобилизационна подготовка“ като резултат от работата си представи
конкретни и напълно детерминирани изводи и предложения, обвързани с реален необходим бюджет, различни по
вид други ресурси и съпътстващи мероприятия и дейности по материализиране на необходимите способности.
Те са свързани с насоките за бъдещо развитие и подобряване сферите на дейност, включително и преструктуриране, които са във функционалните отговорности на трите работни групи на направлението: група „Ресурсно
осигуряване и бюджет“ с ръководител директора на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“, група „Развитие на програми за въоръжение и отбранителна аквизиция“ с ръководител директора на дирекция „Политика по
въоръженията“ и група „Инфраструктура на отбраната“ с ръководител главния директор на едноименната главна
дирекция в Министерството на отбраната.
Съгласно зададените в регламентиращите заповеди срокове (по-късно осъвременявани предвид непредвидената ситуация около пандемията с Ковид-19) дирекция „Отбранителна политика и планиране“ изготви окончателен
доклад за резултатите от стратегическия преглед на отбраната, който след разглеждане от Съвета по отбрана
ще бъде предложен на министъра за одобрение. На негова база ще бъде изготвен проект на План за развитие на
въоръжените сили – 2026, след като бъдат определени основните параметри в проекта на Програма за развитие
на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България – 2032. На практика едва след тяхното приемане, което в разумни срокове може да се очаква в края на настоящата година, ще започне ефективната
дейност по изработване на новия Инвестиционен план-програма на Министерството на отбраната.
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УПОТРЕБАТА НА ПЕРСОНАЛНИ УСТРОЙСТВА
В ОРГАНИЗАЦИЯТА И РИСКОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТТА
Мирослава Младенова

Военна академия „Г. С. Раковски“, m.mladenova@rndc.bg
Резюме: Динамичните трансформации в глобален мащаб изискват от организациите да проявяват
повишена гъвкавост, да са в състояние да реагират навреме и адекватно на процесите в заобикалящата ги среда.
Постигането на устойчивост в условията на ежедневни промени се явява основен фактор за функционалността
на организациите и тяхното оцеляване. Бързият и неограничен достъп до всяка информация се превърна в основна
характеристика на нашето време, а защитата на тази информация продължава да е сред най-актуалните
въпроси. Докладът е опит да се направи синтезирано представяне на практиката „Донеси своето собствено
устройство“, която с бързи темпове се превърна в предпочитан метод на работа за много организации в
световен мащаб. Наред с предимствата употребата на лични персонални устройства за изпълнение на служебни
ангажименти носи и сериозни рискове за сигурността на организациите. Справянето с тези рискове и защитата
на организационните данни се превръща в основен приоритет.
Ключови думи: персонални устройства, сигурност, риск, защита на информацията.
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Abstract: Global dynamic transformations require that organizations will show increased flexibility and will be able to
react in timely and adequate manner to the processes within their environment. Achieving sustainability, in situation of daily
changes, appears to be a major factor for the functionality of organizations and their survival. Fast and unlimited access to
any kind of information has turned to be a key feature nowadays while the protection of this information remains to be among
the lively topics today. This report attempts to be a synthesized presentation of the practice Bring Your Own Device“ (BYOD),
which quickly has turned to be a preferable way of working for many organizations worldwide. Along with its advantages, the
usage of personal devices for accomplishment of official tasks brings serious risks for the security of the organizations as well.
Overcoming these risks and the protection of organizational data becomes a special priority.
Key words: personal devices, security, risk, protection of information.

С

ветът днес се характеризира с непрекъснато развитие и модернизация, а адаптацията към него е задължително
условие за оцеляване на организациите. Необходими са гъвкавост и адекватност на решенията, съчетани с отчитане на индивидуалните човешки потребности по пътя към постигане на организационните цели. Технологичният
напредък ежедневно затвърждава своята неоспорима роля в съвременния свят, създавайки редица преимущества за
хората както в личен, така и в професионален план. Днес умните устройства са наш помощник и дори се превръщат в
наш заместител спрямо много дейности. Еволюцията на технологиите и тяхната употреба, издигната до необходимост,
поражда нов ритъм на живот, оказва влияние върху бита и културата, налага нови правила на трудовия пазар, променя
бизнес моделите, поставя нови предизвикателства пред функционалността на компаниите, извежда на преден план
обезпечаването на тяхната сигурност.
Служителите, които изискват все по-голяма свобода на действие спрямо професионалните си задължения, постигат това чрез възможността да работят не просто от къщи, а от всяка точка на света, и то от собствените си устройства.
Тази свобода дава своето отражение върху ефективността и мотивацията, като влияе положително върху продуктивността и способността на хората да са на разположение за своя работодател по всяко време и от всяко място. Наличието на устройство и мрежа превръщат традиционното работно място в ненужно, остаряло, ограничаващо.
През последните години сме свидетели на скоростното нарастване не само на работата извън офиса, но и на
липсата на разграничение между устройствата за служебни дела и тези, за лична употреба. Нараства броят на компаниите, които позволяват на своите служители да използват личните си устройства за служебна цел, което е съществен
показател за бързото навлизане на практиката „Донеси своето собствено устройство“ (BringYourOwnDevice – BYOD).
Докладът има за цел да представи в синтезиран вид същността на практиката „Донеси своето собствено устройство“, като анализира нейните положителни страни за организацията и едновременно с това идентифицира рисковете
за сигурността от прилагането ú.
Практиката BYOD
Практиката BYOD се изразява в употребата на едно-единствено устройство от служителите – собственото, както
за лични цели, така и за изпълнение на служебните ангажименти. Все повече служители предпочитат да използват
персоналните си устройства и за работа независимо от сферата на дейност. Практиката позволява носенето на лично
притежавано от служителя устройство до работното място и достъп на това устройство до организационни ресурси
– електронна поща, файлове, бази данни. Предимствата от приложението на BYOD са безспорни за всички страни.
Организациите, в ролята си на работодател, осезаемо редуцират разходите за технологично обезпечаване на работните процеси. Наличността на работна сила, независимо от нейното географско местоположение, е вече наложила се
тенденция, която постоянно разширява своя обхват. Традиционните работни места обезлюдяват, като отстъпват място
на работата от всяко място, стига да е налична интернет връзка. В резултат на това освен осигуряване на технологична
инфраструктура много организации отчитат намаляване на разходите за поддръжка на цели офис сгради и елимини-
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рането на редица социални привилегии за служителите по време на работния ден – осигуряване на храна и напитки,
оборудване и поддържане на зони за спорт и отдих. Друга полза за организациите е техническата осведоменост на
персонала, която се изразява в отличното познаване на личните устройства от техните притежатели.
От друга страна, служителите са в състояние при необходимост да реагират навреме и от разстояние. Чувстват
се свободни, удовлетворени са от спестяване на времето, необходимо за стигане до работното място и до къщи след
приключване на работния ден, не се налага ежедневно да се адаптират към боравенето с ново устройство, което значително улеснява дейността им. В резултат от практиката „Донеси своето собствено устройство“ се оформя твърдението,
че служителите стават по-отворени към иновациите, което неизменно дава отражение и върху развитието на организациите. Не може да остане пренебрегнат и фактът, че поколението „милениум“ (Generation Y) вече е част от работната
сила. Служителите, родени и израснали с информационните технологии в епохата на техния глобален прогрес, имат
своите предпочитания и отстояват правото си на избор на технологично обезпечаване, без да се нуждаят от одобрение
или забрана за това. Голяма част от поколението „милениум“ смята, че да използва персонални устройства за работа
е по-скоро тяхно право, отколкото привилегия. Важно уточнение е, че практиката BYOD не включва само компютрите.
Обхватът ѝ се простира по-далеч, а в рамката ѝ попадат всички устройства, които могат да работят при наличие на
мрежа – мобилни телефони, таблети и всички smart устройства.
В Доклада за интелигентно управление на информацията за 2019 г. се посочва, че въз основа на проведени анкети 60% от служителите използват лични устройства или приложения за достъп и споделяне на информация, която
е организационна. От същия доклад става ясно, че все още е съществен броят на организациите, които не толерират
подобни практики и дори забраняват персоналните устройства за служебни цели.
Според цитиран доклад на компанията iPass „една трета от служителите, работещи с корпоративни мобилни
технологии, никога напълно не се откъсват от тях по време на личното си свободно време“, а „92% от участниците в проучването харесват гъвкавостта си и са доволни от повечето часове, прекарани в работа“ (https://cio.bg/
management/2012/08/24/3444626_byod_nasurchava_slujitelite_da_rabotiat_dopulnitelno/). Това означава, че служителите
оценяват гъвкавостта, която практиката BYOD им позволява, и са готови дори да платят за тази свобода чрез поемане
на разходите за своята мобилност.
През последната почти година пандемията и нестихващото разпространение на COVID-19 постави организациите
в състояние на неизбежно прилагане на практиката и адаптиране на всички работни процеси към новата среда на
живот. Много световни корпорации въведоха допълнителни стимули за своите служителите, за да работят от къщи.
Технологични гиганти, като Google и Facebook, обезпечиха служителите си с по 1000 долара за набавяне на технологично оборудване, което ще им позволи пълноценен работен процес у дома. В средата на 2020 г. Google дори излезе с
решение да удължи срока за работа от къщи на служителите си до лятото на 2021 г. Сундар Пичай, главен изпълнителен директор на AlphabetInc. и на GoogleInc., в свое изявление поставя акцент върху загрижеността и съчувствието към
служителите и техните семейства: „Надявам се това да предложи гъвкавостта, от която се нуждаете, за да намерите
баланс между работата и грижата за себе си и своите близки през следващите 12 месеца“ (Попов, Б. 2020).
Изграждането и прилагането на практиката „Донеси своето собствено устройство“ не бива да се разглежда
независимо от организацията, а като елемент на нейното функциониране. Тя е сложен процес, който трябва да
се съсредоточи върху определянето на необходимия достъп до определени организационни ресурси, да въведе
специфични изисквания спрямо постигането на поставените цели, да анализира плюсовете и минусите както за
самата организация, така и за служителите, да идентифицира предизвикателствата и рисковете за сигурността,
които практиката BYOD води след себе си. Успешното интегриране на практиката в информационно-технологичната
инфраструктура на организацията е от съществено значение за нейната ефективност и осигуряването на необходимото ниво на сигурност на всички организационни активи.
Рискове от практиката BYOD
Наред с всички предимства, които предоставя на организациите и техните служители, практиката „Донеси своето
собствено устройство“ има и тъмна страна. Особено нараства чувствителността спрямо обработването на данни и
последващата търговия с тях. Това се явява заплаха за свободата на личността, нейната неприкосновеност и правото
на защита на личните данни въпреки съществуващата нормативна рамка. От друга страна, търговията с корпоративни
данни и увеличаващите се начини за неправомерно снабдяване с тях чрез различни атаки се открояват като една от
новите уязвимости за живота на компаниите, излагайки ги на риск от нерегламентиран достъп до организационните
информационни ресурси. Експоненциалното нарастване на употребата на интернет днес поставя в опасност всяко
мобилно устройство, като по този начин застрашава потока информация, която се създава или просто преминава през
него. От тази гледна точка практиката BYOD се явява генератор на множество непредвидими рискове, чиито обхват
трудно може да бъде прецизиран. При употребата на персонални устройства от съществено значение е въпросът за
тяхната сигурност и защитеността на използваната мрежа.
Тази слабост на личните устройства крие огромен риск за организационните данни и многократно увеличава възможността за тяхната кражба и последваща злоупотреба. Не трябва да се подценява и вероятността за проникване
на зловреден софтуер. Изтичането или увреждането на информация може да засегне не само организацията, но и
нейни заинтересовани страни, в резултат на което да възникнат правни спорове, загуба на доверие и репутационен
риск. Съществен такъв риск от практиката се явява загубата или кражбата на персоналното устройство. Устройствата,
намиращи се на традиционните работни места, много по-трудно могат да бъдат обект на подобно злодеяние. Това се
дължи на организационните мерки за сигурност, които превръщат кражбата на технологичен ресурс в почти невъзможна. При персоналните устройства нещата стоят по различен начин. Рискът от загуба или кражба е значително по-голям,
което повишава вероятността от нерегламентиран достъп до организационни данни. Дори стриктното спазване на
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политиките за сигурност не може да гарантира напълно сигурността на информацията, когато устройството попадне в
злонамерени ръце.
Рисковете за сигурността на организацията при прилагане на практиката BYOD могат да са много и непредвидими.
Най-често обаче те са вследствие от липса на антивирусна програма на личното устройство, или т.нар. защитна стена,
което налага периодичното насърчаване на служителите да обновяват защитата на своите устройства. Не по-малък
риск е несигурността на мрежата, използвана извън рамките на организацията и бившите служители, особено при
тяхното внезапно освобождаване, когато достъпът им до данните още не е прекъснат. За да намалят последствията от
тези рискове, организациите трябва да вложат усилия в обучение на служителите си и да инвестират в повишаването
на тяхната дигитална култура – лична и професионална, границите между които напълно се размиват в контекста на
практиката BYOD. Спазването на крайните срокове и рутинността на задачите при работа с персоналните устройства
често води до пренебрегване изискванията за киберсигурност, излагайки на огромен риск организационната информация. В домашни условия хората са много по-склонни към онлайн рисково поведение, отколкото на работното място.
Понякога това поведение е плод на невнимание или разсеяност от заобикалящата среда, която предлага много повече
причини за липса на концентрация от офиса. Затова служителите трябва да са наясно, че всяко свързване с организационната мрежа от къщи или от друго място, създава множество възможности за хакерско посегателство. За разлика
от изграждането на политика за сигурност, което е сложен и изискващ време процес, хакерите откриват уязвимостите
изключително бързо.
От ключова важност са и приетите организационни мерки за сигурност. Трябва да се обърне внимание, че сами по
себе си тези мерки също могат да са причина за неспазване на правилата. Ако вместо като защита, те се възприемат от
служителите като препятствие за изпълнение на служебните им ангажименти, то със сигурност ще бъдат заобикаляни
и пренебрегвани. Статия на ТехНюз.БГ цитира изпълнителния директор на Tessian – Тим Салдър, според който „хората
ще заобиколят най-добрите практики за сигурност, когато работят отдалечено и ще намерят начин за преодоляване, ако политиките за сигурност спъват тяхната производителност в новите условия на работа” (https://technews.bg/
article-125264.html). Според друга статия, цитираща Спас Иванов – експерт по информационна сигурност, при пробив
в личното устройство на служителя „отговорността е единствено и само на компанията“ (Вавова, М., 2020), а съществуващият Закон за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
дават необходимите насоки и „мерки за постигане на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност“ (Закон
за киберсигурност).
Предизвикателство пред организациите през последните години е постигането на мобилна сигурност на устройствата. Масова е практиката служителите да използват не само своя персонален компютър. Нараства тенденцията
на по-честа употреба на мобилните телефони за изпълнение на бързи задачи – изпращане на имейли, споделяне на
документи, съхранение на организационни файлове. Дейностите, извършвани от личните мобилни телефони на служителите, остават извън обхвата на експертите по сигурност в организацията, а традиционните подходи за сигурност
се оказват крайно неефективни. Преминаващият през смартфоните организационен информационен поток няма как да
бъде проследяван и защитен. Освен риск за личната информация на индивида, притежател на устройството, се явява
и риск за информацията на компаниите. През 2019 г. Google в партньорство с други компании обяви инициативата
AppDefense Alliance чиято цел е да противодейства на сществуващите мобилни заплахи, да открива наличието на нови
и да направи Android по-сигурна система.
Според експертите основна част от киберпрестъпленията са плод от дейността на добре структурирани и организирани престъпни групи, съставлявани от младежи с отлични киберпознания. Реализираните от тях атаки нанасят щети
на отделни индивиди, общности, организации и реално представляват заплаха за националната сигурност, а също и за
международната. Според инж. Красимир Симонски, зам.-председател на Държавна агенция „Електронно управление“,
„киберсигурността се изгражда на слоеве“ (Стоева, Г., В. Дреновски, 2020), а необходимо условие за постигане на сигурна киберсреда е сътрудничество между всички заинтересовани страни. В същото интервю инж. Симонски споделя,
че през настоящата година „във и от българското интернет пространство са регистрирани 2012 сигнала, което е със
74% увеличение спрямо същия период на 2019 г.“. Нарастват загубите за бизнеса, провокирани от кибератаки, а изтичането на данни все повече увеличава своя интензитет.
Заключение
Днес на организациите се налага да са все по-отворени към практиката „Донеси своето собствено устройство“.
Това в основна степен зависи от тяхната гъвкавост и способността им да посрещнат и управляват ефективно рисковете, които тази практика поражда за сигурността им. За да бъде управляван един риск, то той трябва първо да бъде
идентифициран и оценен. Първоначална стъпка за въвеждането на практиката BYOD е определянето на критерии за
нейното приложение. Това включва дефиниране на позициите, които биха могли да се възползват от практиката, необходимата за извършване на дадена дейност информация и последиците от нерегламентиран достъп до нея.
Няма единна общоприложима политика за BYOD. Безопасността се постига чрез постоянни промени на съществуващата политика, породени от интензивния технологичен прогрес. За да постигнат защита на своята информация, организациите
е нужно да инвестират в постоянно обучение на служителите си и в изграждане на киберкултура. Технологичният напредък и
свиването на разходите превърна практиката BYOD в изключително притегателна за организациите, а свободата и удобствата от нея служителите все повече възприемат като полагащи им се. И двете страни трябва да са наясно както с възможните
рискове и последици от употребата на персонални устройства за служебни цели, така и с организационните мерки за тяхното
неутрализиране. Необходима е адекватна на рисковете широкообхватна защита, която да е обект на постоянни проверки.
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Резюме: Настоящият доклад е посветен на актуална проблематика, свързана с необходимостта и
възможността за своевременно адаптиране на политиката по управление на човешките ресурси в минните
предприятия в България в контекста на възникналата пандемия от коронавирус (COVID-19). Обект на проучване
са прилаганите стратегии за приспособяване на политиката по управление на човешките ресурси така, че тя
да бъде адекватна – едновременно подходяща и приложима в настоящата сложна и динамична ситуация, в която
индустрията и бизнесът се намират. Целта е да се съберат, обобщят и анализират различни практики и подходи,
които могат да бъдат заимствани и усъвършенствани, и след съобразяване на спецификата и конкретните
обстоятелства да бъдат приложени и в други стопански организации. За изпълнението ú са използвани
изследователски, диагностичен, описателен и казусен подход. Заложени са следните задачи: анализ на съвременни
теоретични постановки за стратегическото управление на човешките ресурси; проучване на практики и
подходи, прилагани в минни предприятия в условията на пандемия; формулиране на обобщения и препоръки за
усъвършенстване управлението на човешките ресурси. Набирането и анализирането на събраната информация
от реалната бизнес практика в условията на пандемия и извеждането на заключения придават приложна стойност
на изследването. Като ключови изводи са подчертани стратегическите аспекти в управлението на човешките
ресурси в контекста на криза и при изострени рискове за икономиката и обществото, на които мениджърите
следва да обърнат внимание и да съблюдават.
Ключови думи: управление, стратегия, минни предприятия, човешки ресурси, криза.
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Abstract: This paper focuses on current issues related to the need and possibility to adapt human resources management
policy in the Bulgarian mining enterprises in a timely manner in the context of the corona virus pandemic (COVID-19). The
implemented strategies to adapt the human resources management policy are the subject of research in order to be adequate
- appropriate and applicable in the current complex and dynamic situation in which the industry and business are located today.
The aim is to collect, summarize and analyse different practices and approaches that can be borrowed and improved and, after
taking into account the specific circumstances, to be applied to other business organisations. Research, diagnostic, descriptive
and case-by-case approach were used for its implementation. The following tasks are set for implementation: analysis of
modern theoretical approaches and stagings for the strategic management of human resources; research of different practices
and approaches applied in mining companies in the pandemic context; conclusions and recommendations for improving human
resources management. Raising and analyzing the information collected from the real business practice in the context of a
pandemic and drawing conclusions add practical value to the study. Strategic aspects of human resource management are
highlighted in the context of a crisis and in the face of exacerbated risks to the economy and society, which the managers should
pay attention to and should observe in practice.
Key words: management, strategy, mining enterprises, human resources, crisis.

К

раят на 2019 г. и началото на 2020 г. са белязани от важно и неочаквано събитие – появата на коронавирус (COVID-19)
и неговото бързо разпространение първо в Азия, а впоследствие и на всички други континенти. Не след дълго светът
се оказа изправен пред глобална пандемия, ефектите от която не подминават нито една страна. Пандемията COVID-19
се превръща в най-голямото изпитание за световната икономика след глобалната финансова криза от 2008 г. (Иванова,
2020). Българската икономика също е засегната и се сблъсква с редица нови предизвикателства, за които не е подготвена,
но пред които трябва да се изправи адекватно и своевременно. Така 2020 г. остава в историята като година, свързана с
необходимост от бърза и постоянна адаптация към новите условия, реалности и прогнози, които чертаят неблагоприятни
тенденции и перспективи. В резултат от кризата някои процеси се забавят, а други – като дигитализацията, технологичното развитие и електронизацията, се ускоряват. Различните процеси, свързани с дигиталната икономика, които не само
наблюдаваме, но и в които участваме, поставят на дневен ред нови въпроси пред управлението на индустриалния бизнес
и неговата реорганизация. Кризата става катализатор за оптимизирането на работните процеси и търсенето на иноативни
решения за управление на човешките ресурси (УЧР). Същественото е, че при новите условия на работа само компаниите,
които успеят да се адаптират своевременно, могат да съхранят дейността си.
Предизвикателствата на новата реалност
Пандемичната ситуация налага трайно определени тенденции и повдига теми за организацията и управлението на
бизнеса съобразно с неочакваната поява на новите изисквания към тях. Ефектът от кризата, предизвикан от разпространението на COVID-19, е различен от този, който се наблюдава при стандартните финансово-икономически кризи.
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В този случай се касае за силен удар, оказващ краткосрочен, но внезапен натиск върху икономиката. Въведените за
пресичане на разпространението на вируса мерки заедно с невъзможността за бързо възстановяване и развитие на
бизнеса действат ограничаващо на стопанския живот и нанасят сериозен удар, чийто резултат е рецесия. Засегнати са
всички икономически субекти, като разликата между тях е в начина и степента на засягане, а така също и в това колко
бързо ще могат да възстановят дейността си и вече постигнатите икономически резултати. Националната статистика
регистрира относително по-ниско съвкупно търсене на макроравнище, а така също и свиване на търсенето на бизнес
услуги. Бизнес средата се характеризира с нестабилност, несигурност и непредвидимост, дължащи се на пандемичната ситуация и присъщите за нея строги мерки за ограничаване на разпространението на вируса.
Наблюденията на практиката на минните предприятия в България показват, че реакцията на бизнеса към непредвидената и неочаквана криза е относително ясна, навременна и обективно обоснована. Налице е опит за бърза
и адекватна адаптация, като те продължават да търсят реалистични и изпълними решения за справяне със силно
променливата ситуация, а така също и за по-нататъшно устойчиво бизнес развитие въпреки коронавирус кризата и
многото неизвестни, до които тя води. Единственото, което остава напълно известно и доказано е, че досегашните политики, стратегии, методи и практики следва да претърпят значителни изменения, за да могат да отговарят на новите
изисквания и реалности.
Стратегическо поведение при криза – теоретични постановки
Стратегическото управление на човешките ресурси се налага като водещо направление предвид обвързаността
между управлението на човешките ресурси и резултатите от дейността на предприятието. То се свързва с разработването и реализирането на дългосрочна стратегия на предприятието, както и със създаването и осъществяването на
функционални стратегии, насочени към постигане на дългосрочните цели. В тази връзка най-проблематично и дискусионно остава стратегическото управление по време на криза. В теорията за управлението на човешките ресурси се
преплитат стратегически и кохеретни подходи за перспективата при управлението на хората, отчитащи закономерностите при управлението на човешкия потенциал, които се разглеждат като важно конкурентно предимство.
Съществуват множество стратегически подходи за управление на човешките ресурси, които се различават по
поставения акцент, като важен принос за реализиране целите на компанията и подобряване на нейното представяне.
Така например интегративният подход обединява в един общ модел основните акценти от различни подходи, сред които контекстуалния, конфигуративния, съответстващия и универсалния. Интегративният подход за стратегическо управление на човешките ресурси (фиг. 1) приема, че за да бъде ефективно управлението, трябва да включва въздействия
на три йерархични нива: 1) на ниво индивид: върху индивидуалните резултати на труда, но и върху удовлетвореността,
ангажираността, готовността за включване и следване на фирмената култура; 2) на ниво организация: политиките и
практиките по управление на човешките ресурси се отразяват върху сплотеността и адаптивността на екипа, въвеждането на нови технологии и вземането на решения, имащи пряко значение за резултатите от дейността; 3) на ниво
общество: политиките и практиките имат ефект върху ефективното ползване на обществените блага, качеството на
живот на местните общности и развитието на човешкия капитал (Martin-Alcazar et al., 2005).
Реалността на стратегическото управление на човешките ресурси изисква то да се разглежда в контекста на конкретната ситуация или криза, т.е. да има висока степен на адаптивност. Именно такава приспособимост и гъвкавост,
които са необходими при настоящите обстоятелства, притежава моделът за устойчиво управление на човешките
ресурси, разработен от Енерт (Ehnert, 2009). На основата на интегративния подход на Мартин-Алкасар и колектив
Енерт разработва модел за устойчиво УЧР, който акцентира върху способността на компанията да поддържа и развива
своята човеко-ресурсна база (Данкова, 2012). Той препоръчва четири потенциално възможни стратегии: 1) развитие
на източниците на ресурси: инвестиции в обучение и развитие на човешките ресурси, в търсенето на баланс между
личен и професионален живот и в адекватното образование; 2) контрол на външната среда върху човешките ресурси
и източниците на ресурси: инвестиции в безопасни условия на труд и здравословна работна среда; 3) поддържане на
отношения на взаимна размяна на ресурси: действия, насочени към създаване на отношения на лоялност и доверие
с кадрите и с източниците на кадри; 4) поддържане на социална легитимност: включва социално-отговорни практики,
които създават благоприятен имидж на компанията.
Именно в контекста на възникналата криза бизнесът следва да покаже своята отговорност както към партньорите,
така и към работниците и служителите, разработвайки политики и стратегии за управление на човешките ресурси, основани на принципите на ангажираността, взаимното разбиране и сътрудничеството. Със стратегическо значение са процесите по управление на промяната. На преден план излиза потребността от съобразяване с новата обществена и бизнес реалност и ускоряване на вече започналите процеси по дигитализация, електронизация, трансформация и автоматизация,
а така също и от наложителни промени в културата, модела и начина на работа, реорганизация на бизнес процесите и
промяна на модела на вътрешна комуникация. Все по-актуални стават формите на организация на труда и възможностите
за реорганизация на трудовия процес – надомна работа, работа от разстояние (дистанционна работа), хибридна форма
на работа, гъвкаво работно време, организация на храненето, почивките и извозването от и до работното място.
Подходи за устойчиво управление на човешките ресурси
в минните предприятия в условия на криза
През последните девет месеца минният бизнес продължава опитите си да се адаптира към актуалната обстановка. Налице са редица примери как компаниите следват балансиран подход за справяне с кризата, включващ дългосрочни и солидарни мерки за всички заинтересовани страни. Основната цел, около която те се обединяват по време
на криза, е да се осигурят безопасни работни места, да се запази работният обем, да се гарантира справедливо
заплащане на труда, съпътствано от устойчиво развитие на регионите, в които се развива добивната индустрия. Добри
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практики, свързани с четирите стратегии от модела за устойчиво управление на човешките ресурси, са развитието на
източниците на ресурси; контролът на външната среда върху човешките ресурси и източниците на ресурси; поддържането на отношения на взаимна размяна на ресурси; поддържане на социална легитимност.
Развитие на източниците на ресурси
Българската минно-геоложка камара (БМГК) в стремежа си да бъде в крак с времето създава браншови модел за
подготовка на кадри, чиято цел е покриване на недостига от специалисти и осигуряване на качествено образование за
бъдещите кадри в бранша (БМГК, 2020). Една от основните цели, които предприятията си поставят, е предоставяне
на най-различни възможности на персонала за придобиване на нови знания, развиване на лидерски умения, професионални и технически качества. Обръща се внимание на взаимоотношенията между човешките ресурси по време
на пандемия, като на тази основа всички съвещания, работни срещи и обучения се осъществяват дистанционно чрез
конферентна или онлайн връзка. Провеждането на задължителни инструктажи се извършва при спазване на отстояние
не по-малко 2 м един от друг и при използване на лични предпазни средства.
Във водеща минна компания по време на пандемията на служителите е осигурено специализирано дистанционно обучение за спазване на правилата за здраве и безопасност. Обучението се извършва чрез специално разработена платформа,
в която темите са поднесени с подходяща графична визуализация, а след всяка тема има въпроси за упражнения и проблемни казуси. Това допринася за по-добри резултати при осъществяване на целите на обучението и за повишаване качеството
на безопасността при работа. В отрасъла се реализира проект „Да работим заедно“, който включва обучение на всички
служители за вземане на решения, работа в екип и бърза реакция в различни случаи, каквато е опасността от разпространение на вирусни заболявания сред работещите. Неговата цел е повишаване ангажираността и неизползвания потенциал
на служителите, както и изграждане на организационна култура. Обученията на екипите са в посока да дават най-доброто от
себе си, да насърчават отговорността, което води до подобрение на производителността и представянето на компаниите.
Контрол на външната среда върху човешките ресурси и източниците на ресурси
Минните компании са сред най-големите работодатели и от тяхната стабилност зависи икономиката и сигурността
на страната. Затова в епидемиологичната обстановка следва да се запази техният работен режим, за да не се прекъсва
енергийната система. Така в редица предприятия се въвежда своевременно физическо дистанциране, с което да се
гарантират доставките и производствения процес. Отговорните компании са добър пример за мобилизация на усилията при извънредната ситуация. Това на първо място включва тяхната отговорност за здравето и работоспособността
на заетите чрез извършването на дезинфекция на пространствата и избягване струпването на хора при ротационен и
дистанционен режим на работа. На второ място се проявява отговорността към цялата верига на доставките, като минните предприятия се стремят да нямат забавени плащания към доставчици, работници, служители и държавни органи,
което показва тяхната висока отговорност не само към персонала, но и към бизнес и социалните партньори. С тези си
действия те затвърждават стабилните си позиции и коректно присъствие, особено по време на криза.
В бранш, в който рискът за безопасността при работа е огромен, натоварванията също, превръщането на грижата
за човешките ресурси в ценност е не само задължително, но и подпомагащо конкурентоспособността. Водещите минни
компании са внедрили интегрирана система за безопасност, която включва видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Видеонаблюдението и контролът на достъпа могат да бъдат използвани и с цел ограничаване разпространението на вируса на територията на предприятията, като се проследява поведението на работниците и служителите
по време на работния процес. Ефектът от баланса между технология и човешки фактор е постигнатата превенция на
злополуките на работното място и намаляването на заболеваемостта сред заетите. Полезността на системата относно
безопасността е в заложената възможност да се сигнализира за опасности, да се регулират трафикът и скоростта на
движение, дори да се напомня на работещите за задължителните 2 м отстояние един от друг в работния процес, по време
на хранене, почивки и придвижване от точка до точка. Този нов технически подход към работата благоприятства въвеждането на дистанционна работа и създаването на хоум офис за позициите, при които това е възможно.
Първостепенна грижа на минните предприятия е опазването на здравето и безопасността на работещите. За целта те
прилагат следните мерки: оценка на риска, инструктажи, раздаване на предпазни средства, постоянни дезинфекции, медицинско осигуряване, ограничаване на струпванията и доставка на храна по работните места. В някои от компаниите е
осигурена възможност за тестване на служителите за коронавирус за сметка на работодателя. Подобни примери има в
редица предприятия, където се създава фонд за предоставяне на допълнителна подкрепа (финансова и нефинансова) за
всеки служител, засегнат от пандемията. Вноските във фонда се набират от 15% от годишните заплати на изпълнителния
директор, изпълнителния комитет на групата и разширения висш лидерски екип. Събраните средства във фонда са насочени
и към благотворителни дейности и изследователски организации, занимаващи се с откриване на ваксина против вируса.
Поддържане на отношения на взаимна размяна на ресурси
Сред постоянните мерки за изграждане на лоялност и доверие сред работещите са доставката на нови машини и съоръжения, включващи най-високите световни норми по безопасност, както и стриктният контрол по изпълнение на правилата. Освен
техническата въоръженост за подобряване производителността на труда при извличане на подземни богатства е разработен
и се използва комплексен софтуер. Чрез него се създава геоложки 3D модел на съдържащите се компоненти на подземното
богатство и се намират оптимални решения за експлоатация на находищата. В резултат на системната управленска политика
трудовият травматизъм е намален, а професионалните заболявания и рискът от разпространение на вируси са ограничени.
Различен поглед върху осъществяването на комуникация в минно предприятие на принципа създаване на ценности предлага създадена интранет платформа с разнообразни възможности. Тук, освен че се предоставя актуална
информация за конкретната дейност и очаквани резултати, се публикуват заповеди и нареждания на ръководството
във връзка с разпространението на епидемията. Друга компания от бранша издава ежедневни бюлетини с информация

Фиг. 1. Интегративен подход за стратегическо управление на човешките ресурси
Източник: Martin-Alcazar, F., Romero-Fernandez, P., G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual
perspectives. The International Journal of Human Resourse Management, 16 (5), 2005, p. 65
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за мерките за борба с коронавируса, рецепти за култура, препоръки за поддържане на физическо и психическо здраве
по време на рестриктивните мерки. Често се публикува актуална информация на корпоративните интернет страници и
профили в социалните мрежи, адресирани до партньори и клиенти, с което те да бъдат успокоени, че доставките няма
да бъдат променяни заради кризата. Официалните съобщения се допълват от коментари и интервюта на експерти с
полезна информация за действията по време на криза.
Поддържане на социална легитимност
Във време на наложителна социална дистанция и с оглед овладяване на кризисната ситуация изпращането на навременни и целесъобразни съобщения към заинтересованите страни се оказва правилен ход. Така минните компании
вдъхват доверие и спокойствие сред своите клиенти, доставчици, служители и обществеността, че техните действия
са логични, обмислени и последователни. Например те разпространяват извънредни информационни бюлетини за
борба с пандемията, пусната е и работи денонощна телефонна линия за сигнали и предложения на заетите за борба
с вируса в предприятията. От минния бранш към Министерство на здравеопазването постъпват дарения под формата
на парични средства, предпазни материали, оборудване, тестове, консумативи и лични предпазни средства. В борбата
с коронавируса на национално и регионално ниво тези дарения са израз на ангажимента на бранша към обществото,
работата и усилията на лекарите, медицинския и помощния персонал.
Пример за създаване на комуникации с местните общности е поддържането на постоянни информационни центрове за граждани в регион Средногорие, където е създаден едноименен индустриален клъстер. Те работят от 2011 г.
с цел информиране на местното население по въпроси за дейността на предприятията от добивната промишленост.
В условията на пандемия тези центрове работят онлайн и информират обществеността за взетите мерки за борба с
коронавируса в минния регион, опазването на околната среда, възможностите за работа, корпоративната социална
отговорност и различни мероприятия и инициативи.
Заключение
Пандемията, свързана с появата и разпространението на коронавирус (COVID-19), довежда до значителни негативни
ефекти върху глобалната, европейската и националната икономика през 2020 г. На преден план излиза необходимостта
от съобразяване с новата реалност и ускоряване на вече започналите процеси по дигитализация, електронизация, трансформация и автоматизация, а така също и наложителните промени в цялостната стратегия, култура, модел и начин на
работа, реорганизация на бизнес процесите и промяна на модела на вътрешна комуникация. В условията на безпрецедентна по рода си криза прилагането на интегративен подход в стратегическото управление на човешките ресурси, който
да въздейства едновременно на индивидуално, организационно и обществено ниво, може да подпомогне минните предприятия в адаптацията към променливите условия и за постигането на предварително заложените стратегически цели.
Добри практики в тази насока са дългогодишните инвестиции в човешки ресурси, активната работа с местната общност и
антикризисните им стратегии, които благоприятстват по-лекото преминаване през пандемията. Воденото досега устойчиво партньорство със заинтересованите страни се отплаща именно в моменти на криза, когато се налага промяна в бизнес
процесите и партньорствата и поставяне на акцента върху стратегическите аспекти на управлението на човешките ресурси. Препоръките, които могат да се отправят към бъдещата практика на минните предприятия са свързани с вземането на
решения относно управлението на човешките ресурси и усъвършенстването на политиката и стратегията за осигуряване
на безопасни условия на труд, адаптирани към контекста на кризата и трайните изменения, които тя налага. Съобразно с
възможностите за трансформация и тенденциите преминаването към хибриден модел на работа за работните позиции,
при които това е допустимо, е удачно направление за реорганизацията на управлението на човешките ресурси.
БМГК. (2020). Месец първи: Отговорният бизнес като антидот срещу рецесията. https://www.bia-bg.com/news/
view/26995/ (Достъп на 1.10.2020).
БМГД. (2020). Бизнесът в България по време на криза – отговорност и солидарност. http://www.unglobalcompact.
bg/?page_id=7920 (Достъп на 1.10.2020).
Данкова, П. (2012). Стратегически аспекти на управлението на човешките ресурси в бизнес организацията. –В:
Известия на ИУ-Варна, 2012, № 1, с. 62-73.
Иванова, П. (2020). Макропруденциалният отговор на COVID-19. – В: Science and Technologies, Vol. X/2020,
Number 6: Social Studies, с. 28-35.
НСИ. (2020). Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на извънредно положение и
последвалата епидемична обстановка през юли 2020 година, https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/
ACT_NF2020-07_covid.pdf (Достъп на 1.10.2020).
СОАПИ. (2020). Оценка на ефекта от COVID-19 върху икономиката на София. СО, София, България.
EC. (2020). European Economic Forecast, Summer 2020 (Interim), Luxembourg, European Union.
Ehnert, I. (2009). Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Exploratory Analysis from a Paradox
Perspective, Physica-Verlag Berlin/ Heidelberg.
IMF. (2020). World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2020/04/14/weo-april-2020 (Достъп на 1.10.2020).
Martin-Alcazar, F., Romero-Fernandez, P., G. Sanchez Gardey. Strategic human resource management: integrating
the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. The International Journal of Human Resourse
Management, 16(5), 2005, pp. 633-659.
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Резюме: Нередностите и измамите с европейски средства оказват пагубно влияние върху изпълнението на
политиките на държавите и всяко засягане на отпусканите суми представлява сериозна вреда, която се заплаща
от гражданите на Европейския съюз. Целта е да се подобри превенцията, разкриването и противодействието на
нередностите и измамите, като се предлага набор от мерки, гарантиращи, че за европейските фондове на всички
нива и във всички сектори се използват най-добрите възможни инструменти за предотвратяване и разкриване на
измамите с бюджета на Европейския сюз.
Ключови думи: оценка на риска, измами, европейски средства, финансов контрол, мерки за борба с
нередности.
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Abstract: Irregularities and fraud with European funds have a detrimental effect on the implementation of national
policies, and any impact on the amounts allocated represents serious damage paid for by the citizens of the European Union.
The main objective is to improve the prevention, detection and counteraction of irregularities and fraud by proposing a set of
measures to ensure that European funds at all levels and in all sectors use the best possible tools to prevent and detect fraud
with the EU budget.
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С

лед официалното присъединяване към Европейския съюз (ЕС) на 1 януари 2007 г. България получи достъп до
значителен финансов ресурс за националната и регионалната икономика чрез инвестиции в областта на селското
стопанство, инфраструктурата, околната среда, обучението и иновациите.
Ключов фактор за успеха на кохезионната политика на ЕС е споделената отговорност между Европейската комисия и Република България, която отговаря за установяването на системи за управление и контрол, които са в съответствие с изискванията на Общността и които са предпоставка за предотвратяването, откриването и отстраняването на
нередности и измами. В чл. 325 от Договора за функциониране на Европейския съюз се изисква Съюзът и държавите
членки да се борят с измамата и с всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите му интереси, като приемат
мерки, които имат възпиращо действие и предлагат ефикасна защита в държавите членки, както и в институциите,
органите, службите и агенциите на Съюза. Държавите следва като минимум да приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на ЕС, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им
финансови интереси (Консолидиран текст на Договор за функциониране на Европейския съюз, с. 188).
Защитата на финансовите интереси на България и ЕС чрез ефективна превенция и противодействие срещу опитите за измами и злоупотреби, включително срещу неефективното управление или използване на средства на ЕС,
и подобряването на взаимодействието с институциите на ЕС и държавите членки са залегнали и в Стратегията за
национална сигурност на Република България. Насърчаването на законните форми и прояви на стопанска дейност и
гарантирането на приходите в държавния бюджет имат съществено значение за ресурсното осигуряване на политиката
за национална сигурност. То ще се постига чрез укрепване на органите за финансов одит при възлагане, изпълнение,
наблюдение и контрол на обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство (Актуализирана Стратегия
за национална сигурност на Република България, приета с решение на Народното събрание от 14 март 2018 г., обн.
ДВ. бр. 26 от 23 март 2018 г., с. 15 – 16).
Програмите се управляват на национално и регионално ниво, като за финансиране се избират най-необходимите
и най-добрите проекти. Поради това участниците във веригата на управление и контрол на европейските средства са
много, което повишава рисковете от грешки.
Според законодателството на ЕС измамата представлява умишлено нарушение, което ощетява или може да ощети бюджета на Съюза. Тя, освен че има потенциално финансово отражение, може да доведе и до увреждане репутацията на организацията, отговаряща за ефективното и ефикасното управление на финансовите средства.
Оценка на риска
Потенциалът за измами трябва да се разглежда като комплекс от рискове – възможността да настъпи дадено
събитие, което да се отрази неблагоприятно върху постигането на целите.
Оценката на риска представлява динамичен и итеративен процес за идентифициране и оценяване на рисковете, застрашаващи постигането на целите. Приема се, че рисковете, застрашаващи постигането на целите в цялата
организация, са взаимносвързани с установените нива на толериране на риска (COSO, Комитет на спонсориращите
организации на Комисията „Тредуей“, Вътрешен контрол – Интегрирана рамка, май 2013, с. 4). Поради това именно
въз основа на оценката на риска се преценява как ще се управляват рисковете, за да се даде разумна увереност, че
целите ще бъдат постигнати.
Предварително условие за извършването на оценка на риска е да се установят целите. Всяка поставена цел
трябва да е определена ясно и точно, да е измерима и обективно постижима, т.е. съобразена с обстоятелствата и раз-

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

201

полагаемите ресурси, реална, т.е. съобразена с компетентността, професионалния опит на служителите и с времето
за нейното изпълнение. Изисква също така да се вземе предвид въздействието на евентуални промени във външната
среда, които могат да доведат до неефективност на вътрешния контрол (COSO, Комитет на спонсориращите организации на Комисията „Тредуей“, Вътрешен контрол – Интегрирана рамка, май 2013, с. 4).
Важно е рисковете да се анализират на всички нива, за да се определи как да се управляват. Необходимо е внимателно да се прецени всяка потенциална опасност от нарушаване на контролните процедури или идентифициране на
слаби места, които могат да доведат до съществени промени на идентифицираните рискове.
Ефективното използване на стабилни системи за контрол, разработени и прилагани като пропорционален отговор
на рисковете, установени по време на оценката на риска, може значително да намали риска от измами, но не може
напълно да отстрани възникването на риска от измами или от тяхното неоткриване. Поради това тези системи трябва
да гарантират също, че са въведени процедури за предприемане на подходящи мерки след разкриване на потенциален
случай на измама (Европейска комисия, Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с
измамите, EGESIF_14-0021-00 16/06/2014, с. 5).
Комисията препоръчва на държавите членки да приемат активен, структуриран и целенасочен подход за управлението на риска от измами, както и да бъдат прилагани пропорционални мерки с разходоефективни средства. Самооценката на риска от измами, която тя предлага, се основава на пет основни методологически стъпки (Европейска
комисия, Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, EGESIF_14-0021-00
16/06/2014, с. 5 – 6):
1. Количествено определяне на риска от възникване на определен тип измама чрез оценка на въздействието и
вероятността (брутен риск). Брутният риск се отнася до равнището на риска преди отчитане ефекта на съществуващите или планираните контролни мерки. Количественото му изразяване се състои от комбинация от „вероятността“
да настъпи събитието, и „въздействието“ – какви ще бъдат последиците от събитието във финансово и нефинансово
изражение. За да се гарантира последователност на оценката, при определяне на вероятността следва да се зададе
времеви хоризонт.
2. Оценка на ефективността на въведените текущи контролни мерки за ограничаване на брутния риск. Възможно
е контролна мярка, предвидена за един конкретен риск, да е от значение и за други рискове.
3. Оценка на нетния риск след отчитане ефекта на всички текущи контролни мерки и тяхната ефективност, т.е.
ситуацията такава, каквато е към настоящия момент (остатъчен риск).
4. Оценка на ефекта на планираните ограничителни контролни мерки върху нетния (остатъчния) риск.
5. Определяне на целевия риск, т.е. нивото на риска, което управляващият орган смята за допустимо след въвеждането и ефективното изпълнение на всички контролни мерки.
Крайният резултат е определянето на онези специфични рискове, по отношение на които понастоящем не се
прави достатъчно да се намали вероятността или въздействието на потенциално измамна дейност до допустимо ниво,
както и да се изберат ефективни и пропорционални мерки.
Тенденции в докладването на нередности
Финансовото изражение на нередността отразява нередната сума, с която са увредени или би могло да бъдат увредени финансовите интереси на ЕС, поради което то може да отразява реална или потенциална вреда в зависимост
от това дали нередността е установена преди, или след плащане.
За периода 2014 – 2019 г. по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са докладвани общо 2593
броя нередности. От тях до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) са докладвани 361 броя, което представлява около 14% от общия брой (Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на ЕС през 2019 г., с. 40, http://www.afcos.bg/bg/node/253).

Фиг. 1. Брой нередности по години – ЕСИФ
От фигура 1 се вижда, че първите нередности по ЕСИФ за програмен период 2014 – 2020 г. са докладвани през
2016 г., като общият им брой нараства бързо до 2018 г. Тенденцията се променя през 2019 г., когато общият брой на
нередностите, както и на докладваните такива до ОЛАФ нараства значително по-плавно.
За периода 2007 – 2019 г. по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) до дирекция АФКОС са докладвани общо 13 300 броя нередности. От тях до
ОЛАФ са докладвани 758 нередности, което представлява около 6% от общия брой (Доклад за дейността на Съвета

202

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2019 г., с. 37, http://www.
afcos.bg/bg/node/253).

Фиг. 2. Брой нередности по години – ЕФГЗ и ЕЗФРСР
От фигура 2 се вижда, че през 2011 г. има рязко повишаване на общия брой установени нередности. Същото се
дължи на административна грешка, свързана с промяна в националната система за регистрация на площите. През
2019 г. се наблюдава тенденция на постепенно намаляване вследствие на отдалечаване във времето от приключването на програмния период.
В разглеждания период установените нередности по земеделските фондове са почти 4 пъти повече от тези по
ЕСИФ. Това се дължи и на големия брой бенефициери, като по-голямата част от установените нередности са под прага
за докладване до ОЛАФ.

Фиг. 3. Докладвани до ОЛАФ нередни суми по години в млн. евро
От фигура 3 се забелязва, че докладваните до ОЛАФ нередни суми по СКФ към 2019 г. достигат до нула. По отношение на ЕФГЗ и ЕЗФРСР също се наблюдава значителен спад през 2019 г., но след голям пик през 2018 г. (http://
www.afcos.bg/bg/node/253).
Анализът на докладваните нередности за периода 2014 – 2020 г. според вида на извършеното нарушение показва,
че такива най-често се констатират при етапа на изпълнение на проектите, а най-голямо финансово отражение се
появява в етапа на подбора или възлагането на обществените поръчки (Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС през 2019 г., с. 43, http://www.afcos.bg/bg/
node/253).

Фиг. 4. Основни типове нередности за периода 2014-2019

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ
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През настоящия програмен период се наблюдава значително намаление на несвързаните с измами нередности
по отношение на политиката на сближаване спрямо предходния програмен период. Това следва да се проследи внимателно, за да се гарантира, че намалението е резултат от нови превантивни мерки, а не от увеличен дефицит по
отношение на разкриването и докладването.
При докладване на нередностите и измамите следва да се има предвид следното:
● Голяма част от нередностите и измамите изобщо не биват открити.
● Част от откритите измами не биват доказани, което може да доведе както до липса на отговорност и евентуална загуба на средства, така и до неправилна практика относно прекратяване и докладване на нередности. Някои
управляващи органи (УО) прекратяват регистрирана нередност единствено на основание получавано уведомление от
прокуратурата за отказ от образуване на досъдебно производство. Тази практиката е неправилна, тъй като липсата на
престъпление не означава и липса на нередност.
● Държавите членки са длъжни да докладват нередности над т.нар. праг на докладване от 10 000 евро, т.е. не е
известна бройката нередности под 10 000 евро. Елементарен пример показва, че ако в рамките на ЕС се извършват
10 000 нередности под прага на стойност от 9900 евро, то само тези случаи биха наброявали финансови загуби в
размер на 99 000 000 евро.
● За да оцени точно стойността на докладваните нередности и измами, Европейската комисия разчита на информацията, предоставена от държавите членки. Практиката при докладването на съмнение за измама е различна
и държавите докладват съмненията на различен етап на проверка – един управляващ орган докладва определена
нередност като съмнение за измама след изпращането ѝ до прокуратурата, а друг – едва след като прокуратурата постанови, че ще образува досъдебно производство (независимо от възможността същото да бъде прекратено). В първия
случай броят на докладваните съмнения за измама е значително по-висок.
● Държавите членки нямат интерес да докладват максимален брой нередности и измами, имайки предвид
факта, че колкото повече случаи са докладвани, толкова по-голям е шансът за налагане на финансови корекции,
като това пряко се отразява и върху репутацията на държавата и възможността за отпускане на повече средства за
следващите програмни периоди.
Мерки за борба с нередностите
Прилагане на официални стратегии и политика за борба с измамите с европейски средства, базирани на оценка на
риска, с посочени конкретни мерки за предотвратяване на измами, разкриване, разследване и наказателно преследване, както и за възстановяване на средствата.
Въвеждане на политики за подаване на сигнали (whistleblower policy), които да гарантират защита на жалбоподателите.
Извършване оценка на ефикасността на мерките за разкриване на измами и подобряването им, като се използват
инструменти за анализ на данни и измерване на риска, които да повишат ефикасността на подбора, управлението, проверките и одита на проекти. Такъв специфичен инструмент е ARACHNE, които е специално пригоден за определянето
и оценката на рисковете от измама в областта на фондовете, включително и при възлагането на обществени поръчки –
сфера, която е особено изложена на измами и нередности, като например съглашателство при офериране (Европейска
комисия, Оценка на риска от измами и ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, EGESIF_14-0021-00
16/06/2014, с. 16). Порочните практики в областта на обществените поръчки често се осъществяват и с корупционно
влияние, например разпределяне на пазари, подправени спецификации, изтичане на информация за офертите, манипулиране на оферти, разбиване на поръчки и др. Настоящата ситуация е подходяща възможност за изцяло преминаване към процедури по възлагане на електронни обществени поръчки, чрез които ще се повиши прозрачността при
използването на средства от ЕС, особено при обществените поръчки в извънредни ситуации.
Включване на външни участници с доказан опит в борбата с измамите в процеса на оценяване на риска от измами
и повишаване информираността на обществото за предприетите мерки и постигнатите резултати.
Засилване и доразвиване на функцията на АФКОС с цел подобряване на координацията.
Въвеждане на превенцията като водеща мярка за намаляване случаите на измами чрез включване на гражданското общество и неправителствените организации.
Предприемане на пропорционални мерки за възстановяване на публичните средства от извършителите на измамите, а не само да се приспадат от сертифицираното финансиране от Европейския съюз.
Заключение
Заради разходите поради извънредното положение във връзка с COVID-19 органите на ЕС и националните
органи, които разпределят средствата, ще бъдат подложени на допълнителен натиск. Необходимо е да се гарантира, че паричните средства от ЕС ще продължават да получават възможно най-високото равнище на защита от
измамници, които могат да се опитат да се възползват от настоящата ситуация.
Основният механизъм за ограничаване възможностите за нередности и измами е чрез въвеждането на пропорционални
и ефективни мерки, които да обхващат всички етапи на цикъла за борба с тях: превенция, откриване, разследване, санкция и
коригиращи действия, както и добрите правила с точни и адекватни контроли по всяка програма, които служителите на управляващите органи, междинните звена и сертифициращия орган трябва да прилагат ефективно. Всички служители трябва да
са отлично запознати с индикаторите за измами и нередности и процедурите за докладването им.
Именно надеждните и гъвкави стратегии за контрол, подходящите правни инструменти и взаимносвързаните ИТ
приложения в съчетание с добре оборудвани и квалифицирани служители са ключови в борбата с измамите.
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Резюме: Усещането за уникалност, изключителност и непредвидимост на промените е характеристика,
съпътстваща обществените настроения при всички кризи в световната история, но днес научното и аналитично
съсловие пише в тревожен стил, пророкувайки мащабите на последствията от кризата, която ще помним като
Ковид-19.
Криза е сериозен тест за това как биха действали и реагирали страните и съюзите в една нестандартна
обстановка. Държавите разчитаха предимно на собствените си възможности. Световните институции спряха
да функционират.
Предизвикателството Covid-19 е твърде скорошно и с много неизвестни, за да се правят категорични
прогнози. Тенденцията, която се забелязва при пандемията, към радикално преструктуриране на световния
ред и промяна в сферите на влияние на глобалните лидери се обяснява по-скоро с предварително заложените
международни и национални парадигми, отколкото с очакваните, но още неясни последствия от самата пандемия.
Промени безспорно ще има, но в какъв обхват и за какъв период да се поднасят на обществото аксиоматично е
рано. Ако приемем вероятността аналогични радикални прогнози никога да не се сбъдват, по-прагматично е да
се фокусираме върху очертаващите се вече тенденции в краткосрочен и средносрочен план за последствията
от кризата и адекватността на вземаните мерки от държавното управление за защита на населението и
националната сигурност.
Ключови думи: ресурси, сигурност, държава, управление, COVID-19, предизвикателства.
Vladislav Lazarov, Dr. Sc. COVID-19 PUBLIC GOVERNANCE CHALLENGES
University of Library Studies and Information Technologies
Abstract: The feeling of uniqueness, exclusivity and unpredictability of change is a characteristic that accompanies
public sentiment in all crises in world history, but today the scientific and analytical community writes in an alarming style,
predicting the scale of the consequences of the crisis we will remember as Kovid-19.
The crisis was a serious test of how countries and alliances would act and react in an unusual environment. States relied
mainly on their own capabilities. The world institutions have ceased to function.
The Covid-19 challenge is too recent and with many unknowns to make definite predictions. The trend observed in
the pandemic towards a radical restructuring of the world order and a change in the spheres of influence of global leaders is
explained by pre-established international and national paradigms rather than by the expected but still unclear consequences
of the pandemic itself. there will be, but to what extent and for what period, to be presented to society is axiomatically early.
Assuming that the likelihood of similar radical predictions never coming true has been high, it is more pragmatic to focus on
emerging trends in the short and medium term about the consequences of the crisis and the adequacy of the measures taken
by the government to protect the population and national security.
Key words: resources, security, country, management, COVID-19, challenges.
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емата COVID-19 привлече вниманието в амплоато си на първостепенен проблем. Съществените теми, ангажиращи обществения интерес, са икономическата криза и всестранните ѝ измерения, сривът на цените на петрола,
възстановяването на границите в „обединена Европа“, социалната уязвимост на гражданите, начините на справяне с
пандемията в различните държави, спорът за това дали „диктатурите“ са по-успешни от „демокрациите“ в кризисни
ситуации. И всичко това пред всеобщата констатация, че „старият глобален ред“ си отива.
Усещането за уникалност, изключителност и непредвидимост на промените е характеристика, съпътстваща обществените настроения при всички кризи в световната история, но днес научното и аналитично съсловие пише в стил,
наподобяващ напрегнат филмов жанр, пророкувайки мащабите на последствията от кризата, която ще помним като
Ковид-19.
Хенри Кисинджър например смята, че „светът никога няма да бъде същият след коронавируса. Да се спори сега
за миналото, само затруднява да се направи това, което трябва“. (https://www.24chasa.bg/mnenia/article/8411109) и дава
три основни идеи за развитие на световните дела:
– засилване на глобалната устойчивост на пандемии;
– стремеж към укрепване на световната икономика;
– защита на принципите на либералния световен ред.
С една дума, известният президентски съветник по национална сигурност предполага нов световен ред, но с „реквизита“ на настоящия за разлика от множеството пророкуващи край на неолибералния глобализъм.
Даниел Финкълщайн1 пише в The Times: „Дойде ли краят на Pax Americana? Дали катастрофата с коронавируса
ще бъде краят на Pax Americana? Това е моментът на лидера на свободния свят, но лидер на свободния свят няма.
Разбира се, Pax Americana е нещо повече от световното лидерство на президентите. Но днес този модел изглежда
1
Даниел Финкълщайн е британски журналист и политик. Той е бивш изпълнителен редактор на The Times, бивш
председател на мозъчния тръст Policy Exchange, през 1997 г. получава най-високата държавна награда в Обединеното
кралство „Орден на Британската империя“, а от 2013 г. е барон на Пинър.
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овехтял и коронавирусът постави под прожекторите една друга Америка. Което ни води до Китай. Той може и да е
достатъчно нахален и голям, за да поеме ролята. Ако икономическото и военното му влияние продължат да се увеличават, а Америка остави вакуум, това би било катастрофа за нас. Така че нашата задача, когато всичко приключи, ще
бъде да се присъединим към други нации и да създадем световни структури, които не са толкова зависими от Съединените щати, да покажем готовност да ги финансираме и да помогнем за ръководството им. Да приемем споделената
отговорност, която прекалено дълго възлагаме на САЩ. Ако не го направим, съществува опасност не само да видим
края на Pax Americana, но и на самия Pax“ (http://www.focus-news.net/news/2020/04/08/2764472/the-times-doyde-li-krayatna-pax-americana.html).
Известният в близкото минало френски политик Жан-Пиер Шевенман смята, че либералната глобализация приключи. Вървим към геополитическо преструктуриране на капитализма. Търговската и технологичната война между
САЩ и Китай беше началото на този нов свят, но кризата дойде оттам, откъдето не я очаквахме. Тази световна пандемия е фундаментален разрив в нашата история, толкова голям, колкото рухването на комунизма през 1989 – 1991 г.
Утрешният свят ще се организира около два полюса – САЩ и Китай. Китай ще се насочи към вътрешния си пазар. Що се
отнася до САЩ, те или ще упорстват в своя унилатерализъм, имам предвид екстратериториалността на американското
право и политиката им на едностранно облагане с данъци, или ще се върнат към политиката на балансиран съюз с
Европа. Въпросът е дали Европа ще намери мястото си в новия свят. Във всеки случай Европа ще може да го направи
само ако се разпростира до Русия и обедини всичките си сили. Голямата Европа, за която призоваваше генерал Дьо
Гол, представлява все пак 700 млн. жители.
Нийл Фергюсън – старши сътрудник в Института „Хувър“, твърди: „Обикновено войните пораждат епидемии – както
през 1918 г. с испанския грип. Но пандемията на Covid-19 би могла да послужи за проявител, дори катализатор на друг
тип конфликт: „новата Студена война“ между САЩ и Китай“. Новият коронавирус поставя Западния свят, и в частност
САЩ, в тежко изпитание, разкривайки недостатъчната и бавна реакция в сравнение с еднопартийния режим в Китай
и с малки държави, като Тайван. Според Фъргюсън обаче САЩ все още имат доста козове, а Европейският съюз,
разтоварен от Обединеното кралство, може по-лесно да следва своя път. (http://glasove.com/categories/na-fokus/news/
nijl-fyrgyusyn-ima-polza-ot-novata-studena-vojna 07.05.2020).
Професор Питър Хенеси от Лондонския университет, който се занимава с история на държавното управление,
пише: „Новата история, която се делеше на „до“ и „след“ войната, се превърна в „до“ и „след“ вируса“.
Максим Тандоне2 дава своето мнение за кризата с Ковид-19. Според него тя е първото голямо световно сътресение, пряко свързано с ускоряването на глобализацията. Настоящата криза се различава от всичко, което познаваме в
миналото, съчетавайки световна здравна катастрофа, финансов и икономически крах, както и силно дипломатическо
напрежение между съюзниците по въпроса за затварянето на границите. В подобна ситуация идеята за нация придобива целия си смисъл. Спасението няма да дойде от другаде. Трагедията с Ковид-19 е източник на зрелищно връщане
към националната идея като върховна ценност. След тази криза нищо няма да е същото като преди. Тя отваря полето
за драматично преразглеждане на доминиращия идеологически модел в Западния свят, обявен от Франсис Фукуяма
през 1992 г. в „Краят на историята и последният човек“, основан на благовидния образ на един унифициран от пазарите
свят, освободен от всяка пречка пред комуникацията, прекалено уверен в добродетелите на свободната търговия без
граници.
Максим Тандоне твърди също, че коронавирусът е огромен урок по скромност за модерния човек, убеден, че е
овладял капризите на природата и на съдбата си. Тази световна криза показва колко неконтролируема остава историята въпреки бързия технологичен прогрес.
Известният историк Андрей Фурсов пише: „Светът след пандемията със сигурност ще се промени. Деглобализацията, разбира се, е много силна дума, но тенденцията към макрорегионализация на света е очевидна от десетилетие.
Освен това се очертават и други тенденции, като затягането на контрола над населението в почти всички страни, замяната на кеша с електронни пари и развитието на дистанционно образование. Всичко се случи невероятно бързо сега.
Според мен правителствата никога не биха могли да се споразумеят помежду си за такива бързи съвместни действия.
Разбира се, тук участват както транснационалните корпорации, така и затворените наднационални групи, които разработват стратегии. И този преход на световната система към посткапиталистическо състояние изисква унищожаване на
старата образователна система, тоест дебилизиране на населението, когато реалното образование ще остане само за
малък процент от хората“. (Фурсов, 2020).
Предизвикателството Covid-19 е твърде скорошно и с много неизвестни, за да се правят категорични прогнози.
Тенденцията, която се забелязва при пандемията, към радикално преструктуриране на световния ред и промяна в сферите на влияние на глобалните лидери се обяснява по-скоро с предварително заложените международни и национални
парадигми, отколкото с очакваните, но още неясни последствия от самата пандемия. В света се оформиха, най-общо
казано, три модела на реакция на епидемията:
– първи, условно наречен китайски: с драстични мерки и намеса на държавата в личния живот;
– втори, условно наречен европейски: със забрана на струпвания на хора на обществени места;
– трети, условно наречен шведски: обикновеният живот продължава нормално, хората преболедуват вируса и
добиват масов имунитет.
Наред с икономическите и геополитическите последствия на международно равнище се откроиха два елемента:
бързина и синхрон – мерките за изолация бяха предприети в повечето засегнати страни, бяха приложени относително
2
Максим Тандоне е бивш съветник на френския президент Никола Саркози. Той е автор на книгите Histoire des
présidents de la République (История на президентите на Републиката) и Parias de la République (Париите на Републиката).
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едновременно, при това без да са договаряни предварително или нарочно на глобално ниво. Станахме свидетели на
нова технология за управление на световен икономически процес. И това е важно постижение в тази криза.
Ако цифровите търговци задържат част от новозаетия пазарен дял, това ще измени съществено търговията и
начина, по който пазаруваме. Ще се промени начинът на обучение, ще се промени трайно начинът, по който работим.
Фирмите, преодолели рецесията, ще разработят стратегии за работа в условията на изолация, ще диверсифицират
производството. Кризата е сериозен тест за това как биха действали и реагирали страните и съюзите в една нестандартна обстановка. Вследствие на икономическата криза в някои държави ще бъде потърсена отговорност за вземани
решения, ще се сменят елитите, чийто представи за външна политика и политика за сигурност не са отчетени като
достатъчно ефективни. Друго предизвикателство пред лидерите е адекватният отговор на рисковете на глобалната
промяна. Някои анализатори ще намерят предимствата на САЩ, Китай и Русия в тази ситуация. В същото време те
започват своите констатации с предположението за план, от който всичко това е част и има ясна цел. И трябва да
нарекат всички кризисни явления обмислени действия по пътя към целта. Оттук произтичат много странни изводи за
определени стратегически цели и замисли, независимо от каквито и да е било знаци или симптоми за промени в света.
Държавите разчитаха предимно на собствените си възможности. Световните институции спряха да функционират. На апела за солидарност и споделени ценности, извън различните пропагандно-хибридни похвати и операции с
най-малкото двояк характер, отговори с действия, несъпоставими с териториалните и геополитическите си възможности, единствено Куба. Интересът към кубинските лекари нараства по целия свят в условията на разпространението
на коронавируса. Дейността на кубинските медици по света е за Хавана не само международно признание, но и успешен бизнес модел. По данни на Програмата на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) от медицинските си мисии по
света Куба отчита годишни приходи в размер на близо 11 милиарда долара (https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/temakoronavirus/lekarite-ot-kuba-tajnoto-oryzhie-sreshtu-koronavirus-6107073).
В заключение можем да кажем, че и в условията на пандемията COVID-19 държавата като суверенно териториално образувание, обслужващо политическите, стопанските и отбранителните интереси на населението, не само не
отмира, но е като че ли единствената устойчива институция, която прие предизвикателството да осигури сигурност.
Към първата четвърт на XXI век държавата продължава да бъде субект на международните отношения и един от
най-важните актьори в сферата на сигурността, „защото на полето, където се суетяха различни играчи, остана само
един – държавата“ (Лукиянов, 2020).
Лукиянов Ф. (2020). Уроците на пандемията. (02.04.2020). https://fakti.bg/mnenia/461125-urocite-na-pandemiata
Фурсов, А. (2020). Светът преминава в посткапиталистическо състояние. Pogled info. (20.05.2020). https://
pogled.info/svetoven/prof-andrei-fursov-svetat-preminava-v-postkapitalistichesko-sastoyanie.116196
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ъвременната среда за сигурност е твърде динамична, напрегната и труднопрогнозируема, изпълнена с множество
нови рискове и заплахи за световния мир и сигурност. Тя носи висока степен на опасност от възникване на различни
по характер, сила и посоки кризи и конфликти, които оказват своето негативно влияние върху националната сигурност
на Република България. Това налага актуализация на политиките ни за сигурност и отбрана, които да очертаят пътя за
развитие на елементите от системите за сигурност и отбрана на страната и изграждане на необходимите способности,
чрез които ще се гарантира в голяма степен запазване на националната сигурност, суверенитета и териториалната
цялост на държавата.
Заедно с натиска върху националната сигурност тенденциите в развитието на средата на сигурност оказват своето
негативно влияние и върху човешкия фактор (населението). Хората винаги са били и остават най-важният компонент
на държавата и най-ценният стратегически капитал на всички подсистеми на системата за национална сигурност. Без
достатъчно човешки ресурси, необходими за развитието на всяка област в държавата, не може да се говори нито за
национална сигурност, нито за развитие и използване на който и да е елемент от системите за сигурност и отбрана на
страната.
Опитът, който черпим от преминалите етапи на развитие на човешката еволюция и свързаните с нея войни и
сражения, категорично ни показва, че подготовката на населението на всяка държава и натрупването на важни знания
за неговото практическо оцеляване в трудни ситуации играят много важна роля за преминаването на всяка криза или
въоръжен конфликт. Съотнесена към съвременните условия за развитие на държавите, подготовката на населението
за преодоляване на различни по-характер кризи или военни конфликти носи още по голяма степен на актуалност и необходимост от това да я има. Тя подпомага не само процеса по изграждането на по-ефективна система за отбрана, но и
спомага за по-ефективното решаване на всички задачи, касаещи пряко защитата на населението във военен конфликт.
Един от начините, подпомагащи процеса по подготовка на населението за отбрана, е чрез формиране, развитие и поддържане на военно-патриотично възпитание (ВПВ) на гражданите. Доказало се през вековете като
елемент от националния дух, то е не само част от процеса на формиране на личността, но и основен носител
на редица човешки качества, като морал, достойнство и най-вече национална гордост. Постигането на това е
възможно единствено ако предварително в държавата са създадени условия за формиране и развитие на военно-патриотично възпитание на гражданите, стартиращо още в ранна възраст и адаптирано към съвременните
условия на средата на сигурност.
Наличието и поддържането на ВПВ, отговарящо в голяма степен на съвременните изисквания и условия за развитие на нацията и най-вече на държавата като цяло, ще подпомогне в голяма степен не само техния просперитет,
но и изграждането на така необходимите за всяка страна морални и патриотични качества на нейните граждани за
разрешаване на внезапно възникнали кризи на нейна територия и при изпълнение на задачи по отбраната на страната.
Ето защо основна цел на настоящия доклад е да очертае моментното състояние на ВПВ в страната, както и влиянието, което съвременната среда на сигурност оказва върху неговото формиране и развитие.
За начало на нашите съждения е необходимо да обърнем кратко внимание на съвременната среда на сигурност
и най-вече на влиянието, което оказва върху националната ни сигурност, а оттам и на изискването за изграждане и
придобиване на определени отбранителни способности от компонентите на системата за отбрана на страната.
Съвременните аспекти на днешния бързо развиващ се свят, изпълнен с разнообразни рискове и заплахи за сигурността, промениха необратимо разбирането за ефективността на съществуващите от десетилетия глобални, регионални и национални системи за сигурност. Непрестанно нарастващите нови рискове и заплахи породиха възникването

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

209

на нов вид кризи и въоръжени конфликти, съчетаващи нови способи, форми и методи за използване на силовите
елементи от структурите за сигурност и отбрана на страните.
Непрекъснато променящата се среда на сигурност и лавинообразно възникващите кризисни ситуации и въоръжени конфликти по света налагат постоянно да се търсят нови форми за синхронизирано използване на
целия арсенал от военни и невоенни способности на държавата. Генерирането на отбранителни способности
за неутрализиране на заплахите за националната сигурност задължително трябва да отговаря на съвременните
изисквания за провеждане на въоръжените конфликти, съчетаващи използването на все по-нови военни технологии, оръжейни платформи, хибридност и асиметричност в действията, взаимодопълващи се в сложна комбинация
с инструментите за въздействие на националната мощ.
Ето защо за разлика от познатите ни конвенционални конфликти от времето на Студената война днес светът е изправен пред множество заплахи с неясен противник и бързо променящи се условия за действия в средата на сигурност.
Именно тази нова и постоянно променяща се среда на сигурност запазва негативните тенденции за задълбочаване
на съществуващите и възникване на нови конфликти и кризи, които оказват своето влияние и върху националната
сигурност на Република България.
За неутрализирането на тези постоянно променящи се рискове и заплахи за националната ни сигурност се налага
непрекъсната актуализация на възгледите ни относно формирането и провеждането на адекватна на средата на сигурност отбранителна политика. Навременно актуализирана и отговаряща на съвременните изисквания за разрешаване
на възникнали военно-политически кризи или въоръжени и военни конфликти, тя ще очертае насоките за развитие и
придобиване на необходимите отбранителни способности както на държавата, така и на всички елементи, изграждащи
компонентите на системата за отбрана на страната.
Следвайки анализите на измеренията на съвременната среда на сигурност, неминуемо стигаме до извода, че
много по-вероятно днес на територията на която и да е държава да възникне криза от невоенен характер, отколкото
военно-политическа криза, водеща до ужасяващите последици от възникване на въоръжен или военен конфликт. Разбира се, това в никакъв случай не може и не трябва да изключва вероятността от възникване на такива – ярък пример,
който можем да дадем, е случващото се през последните месеци в Нагорни Карабах и възникналият военен конфликт
между Армения и Азербайджан, както и въоръженият конфликт в Сирия от последните години.
Ето защо анализът на събитията от близкото минало категорично ни подсказва, че в съвременните условия на
постоянно променяща се среда на сигурност никоя държава не е застрахована от въвличане в ситуация на военно-политическа криза, предхождаща въоръжен или военен конфликт. А за справянето с нея, както вече посочихме, ще са
необходими не само наличието на съвременни отбранителни способности на държавата, но и определен качествен
ресурс на нацията, като висок морален дълг, национално самосъзнание, патриотизъм и натрупани знания за оцеляване
в тежки условия, спомагащи за по-ефективното реализиране на всички дейности и провеждани мероприятия по изпълнението на задачи в кризисни ситуации, както и такива за отбраната на страната от гражданите на страната. Поради
тази причина актуалният прочит на ВПВ в нашата страна, съпоставен, разбира се, с условията на съвременната среда
на сигурност, ще ни даде ясна картина за неговото наличие и моментно състояние, както и за пътищата за навременното усъвършенстване на процесите и факторите, оказващи влияние върху неговото развитие.
За да започнем прегледа на моментното състояние на ВПВ, първо трябва да си изясним какво представлява и
какво следва да разбираме под понятието „военно-патриотично възпитание“. Това е необходимо да бъде направено
поради факта, че към настоящия момент все-още никъде в нормативната ни база или други документи няма залегнало
конкретно общоприето определение, касаещо същността на разглежданото понятие, и следователно използването му
не е теоретически обосновано.
За да бъдем по-кратки в нашите съждения, можем да кажем, че на базата на извършено подробно изследване на
терминологията на съставните му части в различни тълковни, синонимни и речници на българските думи стигнахме
до извода, че под военно-патриотично възпитание следва да се разбира процес, изпълняван от различни институции,
обхващащ широк кръг от дейности на семейството, държавата и други структури в нея, за целенасочено въздействие
за изграждане на личността и формиране на единна духовно-нравствена позиция, касаеща защитата и просперитета
на държавата и нацията.
Изведена по този начин, дефиницията показва водещата роля на военно-патриотичното възпитание не само в
процеса на формиране на личността, но и в процеса на изграждане и поддържане на националния дух и самосъзнание
на нацията. Следователно с основание можем да причислим военно-патриотичното възпитание към един от най-важните компоненти, имащи важна роля при формирането на определени качества на гражданското общество във всяка
държава.
Какво е състоянието на сегашното ВПВ на нацията в държавата? Има ли го? Как се поддържа и развива и най-вече
в каква степен е развито? – това са важните въпроси, на които следва да намерим отговор.
Ако преди години в България ВПВ играе голяма роля за подготовката на гражданите за отбраната на страната и
най-вече през годините на социализма, когато ежегодно се организират учебно-мобилизационни мероприятия, наричани още запас, а в училище се изучава предметът „Начално военно обучение“ (НВО), целящ да подготви младежите не
само за бъдещата война, но и за реакция при възникване на всякакви аварийни ситуации и природни бедствия, то сега
всичко това е забравено и в голяма степен неглижирано.
Ако в миналите години провеждането на специфични занятия по военна тематика с учениците от средния курс
на обучение, съчетавани с полеви лагери, цели придобиване на знания, свързани със задълженията на гражданите
по отбраната на страната, мисиите и задачите на въоръжените сили, действията за оцеляване при кризи от военен
характер и други такива, подбуждащи интереса и ориентирането към военната служба на голяма част от младото
поколение, днес с неохота можем да кажем, че това не е така. Не че в средните училища от няколко години не се
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преминава залегналата в учебния план задължителна подготовка на учениците от девети и десети клас, свързана със
задълженията на гражданите по отбраната на страната, но тя не дава резултата, постигнат от предходната такава през
годините на социализма.
Не може и не трябва да скриваме факта, че днес поддържането на висока степен на подготвеност на населението
за нуждите на отбраната на страната е не по-малко необходимо от предходните години – даже в условията, при които
са поставени част от елементите, изграждащи компонентите на системата за отбрана на страната, един от които са
въоръжените сили (ВС), можем да кажем, че това е крайно и жизненоважно за тях.
Не е тайна или класифицирана информация, че съгласно изнесените доклади за състоянието на отбраната и ВС
на страната на страницата на Министерството на отбраната, те страдат от сериозен недостиг на личен състав – или
така наречения текущ некомплект (Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Републка България,
2019). Решението на този проблем се търси от няколко години, като един от подходите за справяне с него е повишаване социалния статус на военнослужещите и провеждане на кампании за набиране на свежи попълнения от младите
граждани на държавата.
Въпреки положените неимоверни усилия през тези няколко години от всички нива в Министерството на отбраната
постигнатият резултат не е това ниво, на което трябва да бъде, като ВС все-още изпитват сериозен недостиг на личен
състав. Ако се замислим какви могат да бъдат причините за това, и ги съпоставим с динамично променящата се среда
на сигурност, няма как да не стигнем до извода, че една от основните причини може би е именно липсата в младото
поколение на морални качества, като дълг към нацията, ниско ниво на патриотизъм и национално самосъзнание, а защо
не и на липса на национална гордост и национално самочувствие. Формирането и изграждането обаче на всички тези
морални качества в отделния индивид са в приоритета, както вече стана ясно, на процеса по изграждане и развитие на
военно-патриотично възпитание.
Ето защо в днес, когато не се изисква задължително младежите да постъпват в редиците на въоръжените сили
на страната, военно-патриотичното възпитание в държавата се явява един от важните фактори, касаещи защитата на
националната ни сигурност. Компенсирането на недостига на качества на подрастващото поколение, като дисциплина,
колективна чест, отговорност и готовност за саможертва в името на защитата на родината, които дават въоръжените
сили, е възможно да се постигне единствено чрез ефективно изграждане на целенасочено ВПВ на младото поколение.
По този начин ще се допълни възпитанието и формирането на личността, получени в семейството и училището, и ще
се развият така желаните обществени добродетели и норми на поведение. Защита на нашите съждения намираме в
тезата на м-р Гинев, според когото подготовката на населението за отбрана изисква предприемането на множество
бързи и ефективни мерки, свързани с възпитаване на обществото и най-вече подрастващото поколение в духа на нравствените норми, в патриотизъм и в изграждане на чувството им за дълг, принадлежност и отговорност към родината.
(Гинев, Д. Изграждане на граждански способности за отбрана на страната, с. 144).
Друг аспект при актуалния прочит на ВПВ в наши дни е свързан с ролята на културните институции и организации
в страната, които са един от основните фактори за патриотично възпитание на гражданите.
При анализа на нормативната база в Република България откриваме, че са приети редица закони, които регламентират участието и ролята на културните институции и организации и тяхното място в обществения живот на държавата.
Такива са Законът за закрила и развитие на културата, Законът за културното наследство, Законът за обществените
библиотеки, Законът за читалищата, Законът за творческите фондове и др.
Съгласно Закона за закрила и развитие на културата, регламентиращ статута на културните организации и институции, културните организации осъществяват дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности (Закон за закрила и развитие на културата, чл. 3). Откриваме също така, че съгласно законите в
страната съществуват и особен вид културни институти с национално значение, които изпълняват общонационални
и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение на културни и исторически ценности
(Закон за закрила и развитие на културата, чл. 7). Такива са Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Българската национална фонотека и филмотека, Народният театър „Иван Вазов“, Националният музей на българското
изобразително изкуство и други.
Изводът, който можем да направим, е, че едно от основните предназначения на културните институции в страната
е да изпълняват основни възпитателни функции, като посредством своята специфична дейност те реализират в голяма
степен целта на патриотичното възпитание – запазването, укрепването и развитието на националната идентичност и
самосъзнание на нацията.
Теоретично погледнато, всичко това изглежда на пръв поглед добре структурирано и организирано, но съпоставено със съвременните условия на развитие на държавата, откриваме поредната допусната слабост в процеса по
формиране и развитие на ВПВ на нацията.
Свидетели сме, че през изминалите няколко години в държавата все повече внимание се обръща и се организират
тържествени чествания на църковни и национални празници от народния календар на българина, като 3 март – Ден
на Освобождението на България от османско иго, 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост, 6 септември – Ден на Съединението, 22 септември – Ден на Независимостта на България, 1 ноември – Ден
на народните будители, и други. Това на фона на явния недостиг от наличие на национално самочувствие и гордост
на нацията е отлична инициатива от страна на държавата, но не е достатъчна. Не трябва да се разчита единствено на
отбелязването на чествания на националните празници в държавата, които да генерират някакво ниво на национално
самочувствие и идентичност на гражданите, а този процес трябва да бъде последователен, постоянен и целенасочен.
Необходимо е в него да намерят място всички държавни институции и организации, които могат да допринесат за
генериране на така желаните и търсени морални качества на нацията, като национално самочувствие и самосъзнание,
национална гордост, патриотизъм и т.н. Пример можем да дадем чрез народните читалища, които от едно време са
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били традиционно средище за развитие на просветата и културата на обществото, имащи водеща роля за повишаване
на стремежа към знание, изграждане на родолюбие и повдигане на духа на нацията.
За да се изпълни това изискване днес, е необходимо по някакъв начин читалищата в страната да намерят отново
начин да привлекат народната маса при тях. Един от начините за постигане на това е чрез повишаване интереса на
гражданите към провеждането на различни инициативи от тези институции, които следва да бъдат в пъти повече от
сега развиващите се, насочени към формирането на национално съзнание. Като примери можем да посочим прожектирането на безплатни филми, свързани с историята на държавата, провеждането на културни и исторически беседи
с участието на видни държавници, спортисти и родолюбци, прославили страната по различен начин и в различни
области, отбелязването на важни исторически дати от историята на България и честванията на национални празници,
както и много други подобни инициативи. Ако в посочените инициативи бъдат въвлечени голяма част от държавните
институции и същите бъдат ефективно реализирани, то несъмнено това няма как в даден момент да не доведе до
постигането на желания резултат – изграждане на високо национално самосъзнание и гордост у гражданите, които са
и елементи от цялостния облик на военно-патриотичното възпитание.
Разбира се, няма как да не посочим и водещата роля на средствата за масова комуникация като фактор най-вече
за развитие на патриотичното възпитание както на децата, така и на възрастните. Фактът, че те могат да пренасят
културното и информационното съдържание и действителната информация и културните ценности такива, каквито са
(Андреев, М. Образование и общество, с. 174), определя функциите им не само като информационни и забавно-развлекателни, но и като възпитаващи и обучаващи, които не бива да бъдат пренебрегвани в съвременните условия на
развитие на нацията. Може би чрез целенасочено акцентиране в новинарските емисии на повече добри практики и
примери за постижения на българи в световния бизнес и култура, на широко медийно отразяване на успешно изпълнени световни проекти на български постижения в културната, спортната и образователната област, на излъчването
на повече документални и исторически филми на тематики, обвързани със славното ни и героично минало, и други
подобни ще се повиши националното ни самочувствие, а оттам и ще се повдигне духът на нацията, което няма как да
не се отрази върху цялостното изграждане и развитие на ВПВ в страната.
Постигането обаче на всичко, посочено дотук, няма как да се постигне, ако не е налице конкретна ангажираност и
роля на държавата в процеса по формиране и развитие на ВПВ на нацията. А това може да се види най-добре, ако в
нормативната база в страната място заемат редица основополагащи документи, касаещи именно процеса на развитие
на ВПВ в държавата. За съжаление, неоспорим факт е, че към момента все-още такива не откриваме, а необходимостта от целенасочено изграждане и развитие на ВПВ в държавата става все-по осезаема и наложителена.
Един от начините за справяне с проблема е да потърсим добрите практики на другите държави по изграждането и
развитието на ВПВ на нацията им. Анализът на световната база данни показва, че такива откриваме в лицето на Русия,
Съединените американски щати, Китай, Турция, Израел и други. При някои от тях военно-патриотично възпитание е
упоменато не конкретно с пълното си наименование, а само като патриотично възпитание, което не значи, че то не
съществува и не намира почва за развитие. В Русия например има изградена стройна система за развитие на ВПВ
на младото поколение, подплатена чрез Концепцията за развитие на ВПВ в Русия (Концепция развития и повышения
эффективности военно-патриотического воспитания в ДОСААФ России). В САЩ патриотизмът на нацията е издигнат
на най-високо ниво и редица автори постоянно изтъкват все-по голямата му роля и необходимост от съществуване в
сегашните условия на развитие на нацията (American Patriotism and Education in the Progressive Era), докато в Китай
ВПВ от дълги години намира дълбоки корени в идеологическото построение на държавата и на социалния им строй
(China updates patriotic education push to forge stronger national identity – including in Hong Kong).
Ако вземем опита на различните държави, то за да постигнем ефективност на процеса по развитие на ВПВ в
Република България, е необходимо да бъдат изпълнени следните основни стъпки:
1. Да бъде формулирана и заложена ясна и целенасочена политика на държавата, касаеща развитието на ВПВ,
която да очертае подходите за неговото изграждане и развитие.
2. На базата на заложената политика в нормативните документи на страната да бъде провеждана целенасочена
национална програма със съответното държавно финансиране, насочена към изграждане и развитие на военно-патриотичното възпитание на подрастващите.
3. Да бъде изградена Единна система за изграждане и развитие на ВПВ в страната, която да обединява усилията
на различните институции в държавата по изграждането и развитието на ВПВ със заложени конкретни задачите за
изпълнение.
Целта на тази система ще бъде да изведе на практика всички фактори, влияещи върху формирането и развитието на ВПВ, да очертае пътищата и насоките за развитие на държавната политиката за ВПВ, както и създаването
на необходимите условия и механизми, които да допринасят за повишаване ефективността на цялостния процес по
изпълнение на задачите за изграждането и развитието на ВПВ в страната.
В заключение по отношение на разгледания проблем може да кажем, че днес, когато младите хора са толкова
многостранни и хобитата им са толкова разнообразни, е доста трудно да им внушиш любов към родината и да ги призовеш да се присъединят към редиците на нейните защитници, поне в мирно време. В момента много малко внимание
се обръща на възпитанието на младите хора като патриоти, като основният акцент в процеса на обучение е върху
професионалното внедряване и адаптиране към живота в съвременното общество.
Но проблемът с ВПВ стана особено остър през последните години поради напрегнатата политическа, икономическа и социална атмосфера в света. Проблемите на нравственото и патриотичното възпитание на нацията отидоха
на заден план, което е недопустимо в процеса на съвременното развитие на нацията. Възпитанието на родолюбиво
младо поколение, осъзнало гражданския си дълг, е един вид гарант за стабилно бъдеще за всяка страната и основно
условие за укрепване на държавността. Всеки млад човек трябва да се чувства като неразделна част от своя народ,
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да почита традициите, да уважава по-старото поколение и да е готов да защитава своето отечество. Това няма как да
бъде реализирано без ангажираността на държавата по изграждането и развитието на ВПВ на нацията в условията на
съвременна динамична среда на сигурност.
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Резюме: В настоящия доклад e изследвана проблематиката на основните уязвими места в процеса на
осигуряване на летищната сигурност. Обърнато е внимание на част от характеристиките на авиационния
тероризъм и неговите негативни последици. Осигуряването на летищната сигурност е свързано с умението
да разпознаваме нарастващите заплахи днес с цел да реагираме адекватно на предизвикателствата утре.
Използването на все по-сложни самоделни взривни устройства, киберзаплахите, умишленото увреждане на
комуникационните системи и участието на служители по сигурността в атаките засягат все по-сериозно
авиационния сектор. Целта на доклада е чрез анализиране дейността на звената за сигурност на летищата да
бъдат предложени мерки за ограничаване на възможността за реализация на терористични заплахи и повишаване
на общото ниво на сигурност в този вид обекти от критичната инфраструктура. Използвани са методи за
събиране на емпирична информация, като наблюдение, проучване на документи и изследване на положителния
опит на държави като Великобритания и Израел. Поддържането на високо ниво на сигурност на летищата е
изключително актуален проблем на нашето съвремие, който има значение за нормалното протичане на процесите
в държавата, тъй като сигурността е измерение на държавността.
Ключови думи: авиация, тероризъм, заплахи, наблюдение, проверки за сигурност, летища.
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Abstract: The current report examines the issues connected to the main vulnerabilities occurring in the process
of ensuring airport security. Attention has been paid to some of the characteristics of aviation terrorism and its negative
consequences. Ensuring airport security is about being able to recognize the growing threats today in order to respond
adequately to the challenges of tomorrow. The increased use of sophisticated improvised explosive devices, cyber threats,
the act of causing deliberate damage to communication systems and the involvement of security personnel in attacks are
seriously affecting the aviation sector. The purpose of the report is to analyze the activities of airport security units to propose
measures to limit the possibility of terrorist threats and to increase the overall level of security in this type of critical infrastructure.
Methods have been used to gather empirical information such as observation, document research and the study of the positive
experiences of countries such as the United Kingdom and Israel. Maintaining a high level of security at airports is an extremely
current issue of our time, which is important for the normal course of processes in the country, as security is a dimension of
statehood.
Key words: aviation, terrorism, threats, surveillance, security checks, airports.
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етищата са силно регулирана среда. Въпреки това уязвимостите при този вид обекти от критичната инфраструктура могат да бъдат от най-различно естество – породени от терористични заплахи, технологични повреди, грешки
в резултат на човешката дейност и др. За да бъде гарантирана летищната сигурност, са необходими засилване на
сътрудничеството между компетентните органи и институции на национално и международно ниво, добра координация
между различните звена за сигурност и осъществяване на строг контрол.
Следва да се открои ролята на човешкия фактор. Личната и професионалната отговорност задължават компетентните служители да предприемат активни действия, които понякога надхвърлят границите на очевидното статукво,
с единствената цел – защита на националната сигурност.
Задачата на настоящото изследване е да бъдат предложени конкретни мерки, които да се приложат ефективно
и пълноценно за ограничаване на възможността от компрометиране на сигурността на територията на летищата. При
създаването на доклада е използван и анализиран опитът на държави като Великобритания и Израел. В изложението са представени различни технологии и конкретни предложения, които да подобрят общото ниво на сигурност на
летищата. За целта е направен сравнителен анализ на най-често възникващите заплахи за летищната сигурност. За
нуждите на изследването са използвани две групи методи: за събиране на емпирична информация и за нейното анализиране.
Авиационен тероризъм
В настоящ план се наблюдава подновяване фокуса на вниманието на глобалните терористични организации към
нападения над обекти на гражданската авиация, предимно летища и самолети по време на полет. Тероризмът е заплаха от международен характер, затова, ако служителите по сигурността не бъдат подготвени за него, той ще постигне своята цел. Терористите стават все по-изобретателни в избора на средства за осъществяване на своите атаки.
Историята на авиационния тероризъм датира от 30-те години на миналия век. Отвличането на самолет от перуански
революционери през 1930 г. се смята за първия подобен инцидент, който е строго политически мотивиран (Arasly, 2005,
p. 76). В нашето съвремие се разви бруталното явление на самолетните бомбардировки. Първата официална бомбена
атака на самолет е бомбардировката на авиокомпанията Swiss Air, която изпълнява полет от Тел Авив за Цюрих на 21
февруари 1970 г. (Spencer; Roberts, 2008, p. 824). Бомби с различни размери и заряд се залагат и взривяват не само на
борда на самолети, но и в помещения на летища. Експлозиви като SEMTEX, C-4 и RDX, които са често използвани в
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тези бомби, са леснодостъпни на черния пазар. Наблюдава се тревожно увеличаване на атентатите в самолети. Както
успешните, така и неуспешните водят до огромен брой жертви. Това обосновава необходимостта от засилване на мерките за летищна сигурност и наблюдателността от страна на летищния персонал и най-вече на службите за сигурност.
Мерки и технологии за противодействие на заплахите за летищната сигурност
Стандартите за сигурност трябва да се спазват по всяко време, без да оставят толеранс за грешни ходове.
Ако дори един член от персонала не изпълнява задълженията си съгласно утвърдените правила и изисквания,
това може да има пагубен ефект върху цялата експлоатация на летището. Сигурността има нужда от оптимизация
в реално време. Полът на пътниците например ще определи колко жени или мъже от служителите по сигурността
трябва да са на разположение за извършване на допълнителни процедури за проверка. Само оторизирани служители следва да осъществяват проверки на контролно-пропускателните пунктове и лентите за проверка на багажа.
Станциите никога не трябва да бъдат оставяни без обслужващ персонал. Това е предпоставка за преминаване
на лица без оторизиран достъп.
Персоналът, който работи на летището, следва да бъде обект на сериозна и задълбочена проверка. Затегнатият
режим относно проверката на собствения персонал служи като гаранция, че знанията и уменията на служителите няма
да бъдат използвани в негативна насока.
Летищата обхващат огромен вътрешен и външен периметър. Използването на GPS технологии позволява при
инцидент незабавно да бъде изпратен най-близкият служител по сигурността въз основа на неговата близост до съответната локация.
Служебната охранителна документация трябва да се съхранява по строго определен ред. От ключово значение
е да се елиминира възможността външни лица да имат достъп до класифицирана информация. Записите от видеонаблюдението са не само жизненоважни за разследване на инциденти, но също така те спомагат да се изгради цялостна
картина и история на сигурността. На мониторинг подлежат всяко влизане на и излизане от територията на летищата
и опитите за нарушаване контрола на достъпа до определени зони.
Използването на технологии, които работят чрез отчитане топлинните емисии от тялото на индивида за визуализиране на скрити предмети, имат потенциала не само да подобрят сигурността, но и да ускорят целия процес на проверка
на пътниците. Скенерите, които работят на този принцип, използват компютърна програма, за да разпознаят разликата
между обекти и субекти, които представляват заплаха, и такива, които не са, без да е необходимо пътниците да спират
или да стоят неподвижно.
Чрез използването на технологията на 3D сканирането вече няма да се налага изваждането на течности, електронна техника и оборудване от ръчния багаж. Технологията способства и за откриване на експлозиви в предмети,
съдържащи течности.
Електронните паспорти са едни от най-големите постижения в областта на сигурността през последните години.
Паспортите съдържат чип, който може да бъде сканиран от автоматизирани машини на летищата по целия свят. Тези
паспортни чипове правят процеса на проверка по-бърз и премахват възможността за човешки грешки.
Софтуерът за лицево разпознаване е една от най-новите технологии, използвани в сферата на летищната сигурност.
Подобна иновация би позволила на човек да се регистрира, да остави багаж на определените за това ленти и дори да се
качи на борда на самолета, без да е необходимо да показва паспорт. Тази технология сканира чипа на паспорта и използва
камери за лицево разпознаване на територията на цялото летище, за да провери самоличността на движещите се хора.
Контрол и проверки на пътниците
Следва да бъде гарантирано, че пътниците, техният ръчен и чекиран багаж се проверяват на необходимото ниво.
Всички норми от международното и националното законодателство, регулиращи граничните проверки, трябва да се
спазват, като в някои случаи съществува определена специфика, налагаща мерките за сигурност да бъдат съобразени
с конкретния индивид. Всеки пътник преминава през няколко проверки, които имат следните задачи:
● удостоверяване самоличността на пътника;
● проверка на изрядността на документите за самоличност и пътните документи;
● дали лицето фигурира като обект, представляващ заплаха за националната сигурност;
● дали лицето носи в себе си или в багажа си забранени за притежание предмети, както и такива, които не се
пренасят по надлежния ред;
● провеждане на беседи с пътниците относно дестинацията, целта на тяхното пътуване и други проверки в зависимост от конкретната обстановка.
Във връзка с настоящата епидемична обстановка можем да посочим и проверките за биологична сигурност
(Coughlin; Cohen; Khan, 2002, p. 12). Зачестилата употреба на скенери, отчитащи телесната температура и наличието
на скрити по тялото предмети, се оказа изключително ефективна предвид създалата се епидемична обстановка в
световен мащаб.
Към настоящия момент сериозна заплаха представлява наличието на забранени вещи в багажа на пътниците,
както и опасността от самоделни взривни вещества на територията на летищата. Самоделните взривни вещества
представляват сериозно предизвикателство за проверка. За разлика от повечето търговски и военни експлозиви те
не са производствени материали със строг контрол на качеството и могат да имат силно променливи свойства. В тази
връзка са разработени различни технологии и устройства, които дават възможност за извършване на изключително
точна характеристика на материала, който е използван при направата на взривното вещество. Алгоритмите на базата
на диференциален фазов контраст и рентгенова дифракция позволяват определяне в реално време свойствата на
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материала вътре в 3-D обект, за да се определи дали той представлява заплаха. По този начин се повишава ефективността на скрининг процеса.
Подобрения на територията на летищата
Безспорно разполагането на квалифициран персонал от службите за сигурност пред всяка врата на терминалите не е застрахователна полица. Но съвместните усилия, дори между различни звена и организации, поддържащи
различните слоеве на сигурност на летищата, могат да подобрят значително ефективността на работния процес и да
допринесат за възпирането на потенциални заплахи. Подобна организация трябва да съкрати времето за реакция на
първите служители по сигурността по веригата, ако те са предварително разположени в уязвимите зони и обучени да
работят съвместно като екип.
За да се постигне добро ниво на координация, служителите по сигурността трябва да бъдат подбрани и назначени
според техните способности и обучени и сертифицирани въз основа на систематична методология. Контролът на качеството трябва да включва лични и екипни тренировки в множество сценарии. Препоръчително е по-често да бъдат
провеждани тренировъчни действия на звената за сигурност на летищата за справяне с потенциални терористични
заплахи. Тренировъчните ситуации трябва да се доближават в максимален обем до условията на реален терористичен
акт.
Заключение
Въздействието на терористичните атаки върху авиационния сектор е огромно в негативен аспект. Засяга се цялата авиационна индустрия и финансовото състояние на въздушните оператори. Компрометирането на обекти от критичната инфраструктура с особено стратегическо значение, каквито са летищата, би било пагубно за националната
сигурност.
Изискванията на средата за сигурност, както и възможността за възникване на критични ситуации налагат мерките
за летищна сигурност да бъдат изключително гъвкави. Многобройният поток от пътници, подсигуряването на поточните
ленти, ротациите на рентгенови смени и други оказващи влияние фактори предполагат непрекъснато физическо и
видеонаблюдение (Nowak et al., 2019, p. 9). Летищният периметър трябва да бъде под контрол във всеки един момент.
Изграждането и експлоатирането на надзорни инструменти, създадени да следят всяка точка от летището в реално
време, е елемент от системата за физическа сигурност на обектите от критичната инфраструктура. Надзорът трябва да
е насочен към проследяване и отчитане на оперативната обстановка, за да се гарантира спазването на изискванията
от всички служители по време на всяка работна смяна.
Изграждането на цялостна картина на състоянието на сигурността на летищата и потенциалните рискове може да
бъде постигнато чрез управление на работната сила в дигитализирана среда. Чрез дигиталното обработване и следене на данни в реално време мениджърите и надзорните органи могат да виждат целия статус на сигурността на един
екран, което им позволява да идентифицират потенциални заплахи, преди те да се превърнат в сериозен проблем.
Екипите по сигурността преминават от реактивен към проактивен режим на действие.
За да се предотвратят бъдещи терористични атаки и потенциални бомбени заплахи, страните по света трябва
да си сътрудничат за подобряване системите за сигурност на летищата и да използват умело вече създадените и
утвърдени съвременни технологии. Не можем да разчитаме единствено на опита от миналото. Необходимо е пропорционално, рационално и устойчиво подобряване на летищната сигурност, основано на предварителен анализ на риска.
Практиката налага осъществяване на тясно взаимодействие между академичните среди и индустрията за разработване на надеждни, рентабилни системни компоненти (както хардуер, така и софтуер), които да позволяват създаването и експлоатацията на подобрени скенери за проверка на лица и багаж. Научните изследвания и разработки
спомагат за идентифициране на уникални и модерни методи за борба с тероризма. Инвестициите в научноизследователската и производствената дейност ще стимулират създаването и развитието на технологии, които да противодействат на заплахите за летищната сигурност.
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Резюме: Докладът представя резултатите от изследване на организацията на подготовката по първа
помощ в образователната система в Република България. Направен е анализ на състоянието ú към настоящия
момент и са определени основните ключови групи, които следва да повишат подготовката си с оглед ограничаване
негативните последици за живота и здравето на децата при възникване на инцидент.
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Key words: first aid, training, children, education system.

Н

епреднамерените наранявания при изпълнение на различни дейности, включително рутинни ежедневни дейности,
са основната причина за смърт на деца във възрастовата група от 5 до 19 години в страните в Европа, както и за
възникване на множество различни по тежест и трайност негативни последствия за тяхното здраве.
Отчитайки времето, което децата прекарват ежедневно в учреждения от системата за предучилищното и училищното образование, и риска от наранявания именно в този период, един от основните проблеми по отношение на
опазване на здравето им се явява възможността за осигуряване на първа помощ (ПП) при инциденти.
В тази връзка целта на настоящето изследване е да се анализира организацията на подготовката за оказване на
първа помощ в обектите от системата на Министерствотонаобразованието и науката (МОН) и да се определят основните ключови групи при оказване на тази помощ.
Въпреки факта, че подготовката е само един от факторите, които влияят върху възможността за оказване на първа
помощ, е необходимо да се отчита нейното решаващо значение за реакцията на хората при възникване на инциденти
с пострадали лица. На тази основа е формулирана и работната хипотеза, че с оглед ограничаване негативните последици за живота и здравето на децата вследствие на наранявания е необходимо повишаване на подготовката по първа
помощ на ключови групи от населението. Изследването е фокусирано основно върху подготовката по ПП в рамките на
училищното образование.
Необходимост от обучение по първа помощ в училищата
Децата в училищна възраст представляват рискова група по отношение на възникване на инциденти, свързани
с получаване на наранявания, които в някои случаи имат сериозни дългосрочни последици за здравето и застрашат
живота им.
Въпреки значителните успехи, постигнати в световен мащаб по отношение на ограничаването на смъртността при
децата, тя продължава да бъде на изключително високи нива, като в по-голямата си част е вследствие на причини,
които е можело да бъдат предотвратени. (Fore, 2019). Нараняванията, включително поради пътни инциденти, удавяне,
изгаряния и падания, продължават да са основните фактори, които предизвикват смъртта на децата във възрастовата
група от 5 до 14 години. (Hug, L. et al. 2019).
Сред основни неумишлени причини, водещи до фатални наранявания при децата, са пътни инциденти (39%), удавяне (14%), отравяне (7%), пожари (4%), падания (4%) и други (32%), включително задушаване, задавяне, хипотермия,
ухапвания от животни и природни бедствия (Sethi et al., 2008).
Необходимо е да се отчита и фактът, че между 10 и 25% от случаите на непредумишлено нараняване на деца
в световен мащаб възникват в рамките на училищата или в непосредствена близост до тях. (Faydalı, S. et al. 2018).
В унисон със световните тенденции в България външните причини1 са основните, които предизвикват заболеваемост и смъртност при лицата във възрастовата група от 1 до 19 години (НСИ, 2020). Ежегодно биват регистрирани
различни по характер и тежест наранявания сред децата вследствие на инциденти в рамките и в непосредствена
близост до училищата (Тренчева, К. 2015), (Димитрова, М. 2019), (Манев, Г. 2018).
Извън тази статистика в контекста на настоящата динамична среда на сигурност в световен мащаб са регистрирани и множество криминални или терористични актове, често в рамките на училищните сгради, при които загиват или
са ранени деца.
В САЩ само за периода 2000 – 2017 г. са регистрирани 52 случая на стрелба в училища, в резултат на което общо
137 души са убити, а 159 са ранени (Musu, L. et al. 2019). В Руската федерация само при един отделен терористичен
1
Повъзрастовата вероятност за смърт по причини показва приноса на всеки вид причини към повъзрастовата
вероятност за умиране, в която е агрегирано действието на всички причини.
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акт през 2004 г. в град Беслан, Република Северна Осетия, губят живота си 333 човека, 186 от които деца. Ранени при
същия акт са 728 от взетите заложници и жители на града, а също така 55 сътрудници на силите за специални операции, полицията и военнослужещи (РИА Новости).
Всичко това показва необходимостта от повишаване на възможностите за оказване на първа помощ на деца при
възникване на различни инциденти, както в рамките на училищата, така и извън тях.
Актуална организация на подготовката на лицата ключовите групи
за оказване на първа помощ
Определяне на състава на ключовите групи при оказване на първа долекарска помощ в системата за предучилищното и училищното образование
Съгласно Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи за правилата за оказване на първа долекарска помощ (ПДП) при увреждане на здравето при работа
първата помощ представлява съвкупност от прости, но достатъчно целесъобразни и ефективни мерки за спасяване живота на пострадалите и предотвратяване развитието на възможни рискове за здравето им. Като цяло първата помощ
цели непосредственото поддържане на живота на хора с травми на място или в близост до инцидента до момента, в
който може да им бъде оказана професионална медицинска помощ. Първата помощ може да се извършва с минимално
оборудване и от хора, които не е необходимо да имат специално медицинско образование.
В контекста на необходимостта от повишаване подготовката на различни групи от населението за оказване на
ПП при инциденти в обекти от системата за предучилищно и училищно образование е необходимо на първо място да
се определи кои групи от населението следва да бъдат възприемани като ключови. Два са основните критерия, които
следва да се използват при определянето на тези групи:
– време за достъп до мястото на възникване на необходимост от ПП;
– възможност за оказване на този вид помощ.
Отчитайки тези критерии, се открояват три основни категории ключови групи, които е целесъобразно да бъдат
обучавани по ПП:
– училищен персонал;
– лицата, част от единната спасителна система, които са професионално ангажирани с оказване на помощ на
населението при бедствия, аварии и инциденти;
– учениците, обучаващи се за придобиване на средно образование.
В рамките на училищния персонал се включват не само учителите, но и възпитателите, охранителите и медицинският персонал, които в контекста на изпълняваната от тях професионална дейност се намират в обектите от системата за училищното и предучилищното образование. По тази причина при възникване на инцидент в работно време,
свързан с необходимостта от оказване на ПП, те имат възможност за незабавна реакция.
Основната отговорност за оказване на ПП в рамките на училищата и детските заведения е възложена на щатния медицински персонал. Съгласно Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
се организират здравни кабинети, като дейността в тях може да се осъществява както от лекар, така и от медицинска сестра или фелдшер. Независимо от факта, че медицинските специалисти от здравните кабинети на училищата и детските
заведения преминават задължително ежегодно обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния, а здравният кабинет задължително се оборудва със специален шкаф за оказване на спешна помощ, възможностите им за оказване
на такава при възникване на инциденти са ограничени. Причината за това е в разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата,
с която се въвежда минимален брой ученици, които следва да се обслужват от един медицински специалист, а именно
800. В случаите, когато в две или повече училища, намиращи се на територията на една община, учат по-малко от 800
ученици, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно училище. Минималният брой на децата в детски
заведения, обслужвани от един медицински специалист, е 60. Когато в две или повече детски заведения, намиращи се на
територията на една община, се отглеждат и възпитават по-малко от 60 деца, медицинският специалист може да обслужва и повече от едно детско заведение. В този контекст е възможно, от една страна, на мястото на възникване на инцидент
да липсва медицински специалист, а от друга – да не е в състояние да окаже ПП при инцидент с множество пострадали.
Втората категория лица, които могат да окажат ПП, са професионалистите от единната спасителна система,
най-често пожарникарите и спасителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД
ПБЗН), полицаите и медицинският персонал от системата за спешна помощ. Тази категория лица е значително подобре подготвена да оказва медицинска помощ при спешни състояния, но е необходимо да се отчете фактът, че те
биха имали необходимост от допълнително време за достъп до съответните учебни заведения и пострадалите в тях.
Друга категория лица, които биха могли да окажат ПП на пострадалите в училищата, са учениците, които се обучават за придобиване на средно образование (VIII – XII клас). Според някои изследвания (Eraslan; Aycan, 2008) пострадалите деца реално получават първа помощ от своите приятели (в до над 47% от случаите). От една страна, приятелите много често се намират непосредствено на мястото, където възниква инцидентът. От друга страна, учениците от
средния курс могат да усвоят и да прилагат различни техники за оказване на ПП както на своите връстници, така и на
по-малките ученици. В този контекст тяхната подготовка за оказване на първа помощ може да осигури значим допълнителен човешки ресурс не само при възникване на отделни инциденти, но и при необходимост от осигуряване на помощ
при мащабни бедствия, аварии и инциденти с множество пострадали лица.
Подготовка на представителите на ключовите групи за ПДП
Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 14 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
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директорите и другите педагогически специалисти една от функциите на учителите е свързана с опазване живота и
здравето на децата и учениците. В тази връзка и в контекста на задължението за участието на преподаватели в различни курсове за повишаване на тяхната квалификация (за всеки четиригодишен период на атестиране педагогическите
специалисти са длъжни да придобият в резултат от участието си в курсове не по-малко от 3 квалификационни кредита)
е осигурена възможност за обучение в областта на ПП. Към септември 2020 г. има одобрени 17 програми за обучение
в това направление.
По отношение на теоретическата подготовка на преподавателите се използват редица методически разработки,
като „Книга за учителя – Методически разработки за обучение за защита при бедствия и аварии“, „Първа помощ за
родители и работещи с деца“ (Манушева, 2020) и др.
Една от основните възможности за финансиране практическата подготовка по ПП е благодарение на националните програми на МОН. Периодичността на провеждане обаче на курсове с такава насоченост, както и броят
обхванати от тях лица през годините са променливи. Например през 2014 г. се реализира пилотен курс „Основен
курс за оказване на ПДП на деца и ученици“, в който вземат участие 1365 преподаватели. През следващите години
участниците са значително по-малко, като през 2016, 2018 и 2019 г. в рамките на националните програми „Квалификация“ и „Развитие на педагогическите специалисти“ такова обучение не е проведено.
Друга възможност за обучаване на преподавателите за оказване на ПП е в рамките на провежданите обучения
по пожарна безопасност и защита на населението с участието на представители на ГД ПБЗН. Статистическите данни,
представени на фиг. 1, показват относително постоянен брой лица, работещи в системата на МОН, които се обучават
годишно по пожарна безопасност и защита на населението.

Фиг. 1. Обучение по ПБЗН с работещо население в системата на МОН
С оглед постигането на пълнота на анализа е необходимо не само да се съпоставят тези данни с общия брой хора,
професионално ангажирани в системата на образованието, но и да се анализира доколко в обучението по пожарна
безопасност и защита на населението е включена тематиката, свързана с оказването на първа помощ.
Както се вижда от фиг. 1, средногодишно за периода 2015 – 2019 г над 25 300 души, работещи в системата на МОН,
са обхванати от обучения по ПБЗН. Ако този брой бъде съотнесен към общия брой преподаватели в училищата и университетите в страната през учебната 2019/2020 г. (108 584), става ясно, че учителите, взели участие в тези обучения,
са около 23% от общия брой преподаватели.
По отношение на подготовката е необходимо да се обърне внимание на това, че при изпълнение на Плана за
съвместни действия на МВР и МОН през периода 2016 – 2018 г. при обучението по ПБЗН акцентът е поставен върху
провеждането на тренировки по евакуация и беседи на теми като „Снегонавявания и силни ветрове“, „Действия при
земетресение“, „Поведение и действие на учениците при радиоактивно замърсяване“, „Поведение и действие на учениците при пожар“, а не върху ПП. Занятия с участието на ГД ПБЗН в областта на ПП се провеждат по линия на изпълнението на други проекти, като „Центрове за повишаване на готовността на населението за реакция при наводнения“.
Втората ключова група, която би могла да извършва ПП при необходимост, е тази на учениците (VIII – XII клас).
Цялостната подготовка и обучението им, включително по отношение на оказването на ПП, се извършва в съответствие
с държавните образователни изисквания и стандарти.
Първоначалното запознаване с правилата за безопасност и с това как да постъпват и към кого да се обърнат при
нужда в опасни за живота и здравето ситуации, се осъществява съгласно Държавните образователни изисквания за
учебно съдържание в културно-образователната област „Обществени науки и гражданско образование“ още в началния етап на придобиване на основно образование (I – IV клас). Тези базови знания и умения се надграждат в съответствие с изискванията на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната
област „Природни науки и екология“. В рамките на обучението по биология и здравно образование на прогимназиалния
етап на придобиване на основно образование учениците следва да придобият знания, за да оценяват критични за
здравето ситуации и да прилагат последователност от действия за даване на първа помощ.
Според изискванията Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка по отношение на резултатите от обучението по учебния предмет „Химия и опазване на околната среда“ на етап прогимназиален от основната
степен на образование е въведено изискването да се придобият определени социални и граждански компетентности за
спазването на правилата за безопасна работа с киселини и основи и за оказване на първа помощ.
Учениците, както и техните преподаватели вземат участие и в различни практически занятия и беседи, провеждани от ГД ПБЗН. По данни на ГД ПБЗН – МВР (фиг. 2) средногодишно през периода 2015 – 2019 г. са се провели 4988
занятия с 221 403 деца, ученици и студенти.

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

219

Фиг. 2. Обучение и подготовка по ПБЗН на деца, ученици и студенти
Въпреки значителния брой на обхванатите от обученията лица за целите на анализа е необходимо да се отчита
не само абсолютният им брой, но и той да се сравни с общия брой лица, обучавани в системата на училищното образование и висшите училища (928 426 през учебната 2019 – 2020 г. ученици и студенти). От представените данни се
вижда, че през 2019 г. приблизително 24% от учениците и студентите са обхванати от обученията по ПБЗН. Темите
на проведените обучения са аналогични на тези, в които участва педагогическият, административният и помощният
персонал на детските градини и училищата. На тази база направеният по-горе извод по отношение на обучението на
преподавателите важи в пълна сила и за обучението на учениците, а именно, че първата помощ не е сред приоритетните направления в рамките на тази подготовка.
Направеният анализ показва наличието на значително несъответствие между необходимостта от подготовка по
първа помощ в системата за предучилищното и училищното образование и настоящата организация и реализация
на тази подготовка. С това се потвърждава работната хипотеза, че с оглед ограничаване негативните последици за
живота и здравето на децата вследствие на наранявания е необходимо повишаване на подготовката по първа помощ
на ключови групи от населението в следните направления:
– по отношение на учителския състав – задължително периодично преминаване на курсове за подготовка по първа
помощ;
– по отношение на учениците – включване в тематиката на занятията по ПБЗН на теоретични и практически занятия по първа помощ;
– въвеждане на изисквания към помощния училищен персонал за провеждане на обучение по първа помощ.
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КОНФЛИКТЪТ В НАГОРНИ КАРАБАХ –
МЕЖДУ МИРА И ВОЙНАТА
Вергиния Атанасова

verginiya_atanasova@abv.bg
Резюме: Армения и Азербайджан влизат в състава на Съветския съюз, когато той се формира през 20-те
години на миналия век. Нагорни Карабах е регион с предимно арменско етническо мнозинство, но въпреки това
СССР дава контрола над него на азербайджанските власти. През следващите десетилетия арменците в Нагорни
Карабах отправят няколко призива да бъдат прехвърлени под контрола на арменските власти. Но едва когато
Съветският съюз започва да се разпада в края на 80-те години Парламентът на Нагорни Карабах официално
гласува да стане част от Армения. Азербайджан се стреми да потисне сепаратисткото движение в района, докато
Армения го подкрепя. Това води до етнически сблъсъци и след като Армения и Азербайджан обявяват независимост
от Москва – до тотална война. Арменските сили извоюват контрол над Нагорни Карабах, преди да бъде обявено
прекратяването на огъня с посредничеството на Русия през 1994 г. Въпреки това районът остава част от
Азербайджан по международните договорености – де факто, обаче се управлява от сепаратисти, самообявили
самостоятелна република. Оттогава се провеждат мирни преговори, водени от т.нар Минската група (ОССЕ), но
до момента не е подписан окончателен мирен договор. Преди ескалацията на напрежението между арменските и
азербайджанските сили се преустановяваше след няколко дни на размирици. Този път изглежда, че двете страни
търсят по-дълбок конфликт. Азербайджан отхвърли подновяването на преговорите с Армения и за разлика от
предишни години има в по-голяма степен турска подкрепа, на която да разчита. Опасността е, че по-ожесточен
и продължителен конфликт ще доведе до засилено участие на външни сили, което ще подпали нова регионална
война в близост до руските граници.
Ключови думи: Армения, Азербайджан, Нагорни Карабах, военен конфликт, Кавказ, Турция, Русия, САЩ, EC,
ОССЕ.
Verginiya Atanasova. THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT –
BETWEEN PEACE AND WAR
verginiya_atanasova@abv.bg
Abstract: Modern-day Armenia and Azerbaijan both became part of the Soviet Union when it was formed in the
1920s. Nagorno-Karabakh was an ethnic-majority Armenian region, but the Soviets gave control over the area to Azerbaijan
authorities. The Armenians in Nagorno-Karabakh made several calls to be transferred to Armenian authority control in the
following decades. But it was only as the Soviet Union began to collapse in the late 1980s that Nagorno-Karabakh‘s regional
parliament officially voted to become part of Armenia. Azerbaijan sought to suppress the separatist movement, while Armenia
backed it. This led to ethnic clashes and - after Armenia and Azerbaijan declared independence from Moscow - a full-scale war.
Armenian forces gained control of Nagorno-Karabakh before a Russian-brokered ceasefire was declared in 1994. After that
deal, Nagorno-Karabakh remained part of Azerbaijan, but since then has mostly been governed by a separatist, self-declared
republic, run by ethnic Armenians and backed by the Armenian government. Peace talks have taken place since then mediated
by the (OSCE) Minsk Group, but so far a peace treaty has not been signed. Previous escalations between Armenian and
Azerbaijani forces have been contained after a few days. This time both sides appear to be digging in for a longer conflict.
Azerbaijan has rejected renewed negotiations with Armenia, and unlike in previous escalations it has a greater degree of Turkish
support to count on. The danger is that a longer, protracted conflict will see increased involvement by outside powers, risking a
wider regional war near Russian borders.
Key words: Armenia, Azerbaijan, Nagorno - Karabakh, Military conflict, Caucasus, Turkey, Russia, USA, EU, OSCE.
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агорни Карабах (на азербайджански Dağlıq Qarabağ или Yuxarı Qarabağ; на арменски
) е планински регион в Южен Кавказ без излаз на море. Понастоящем влиза в границите на Азербайджан, но е населен
предимно с арменци. Историческото му наименование е Арцах (на арменски
) и от около век е част от неразрешения арменски въпрос, в който влизат турско-арменският конфликт и международното признаване на арменския геноцид. Но противоположно на всеобщото мнение, тук не става дума само за признаването на геноцида над арменското
население и правото на Нагорни Карабах на самоопределение. Основният въпрос е за територии, като с течение на
времето историческите и главно демографските фактори довеждат до възникването на конфликта. Това обосновава
арменските претенции – нарастването на броя на арменците за сметка на азерите в района.
Ключов фактор за безизходицата в Нагорни Карабах и липсата на ясна представа за разрешаване на конфликта е
стратегическото геополитическо местоположение и произхождащите от него геополитически усложнения. Като страни
от Кавказкия регион Армения и Азербайджан са част от територия, която служи като мост между Запада и Изтока
(Пътят на коприната), между християнството и ислямския свят. Това определя големия интерес към тези територии
от страна на регионалните сили. В тази обстановка се създава нелоялна конкуренция, често (както и на този етап)
превръщаща се в мъчително съперничество между тях.
Сред съпътстващите фактори, довели до ескалацията на нагорнокарабахския конфликт, на първо място, е ситуацията, в която се оказа Русия. В момента страната е обект на мощния натиск на т.нар. трансатлантическа коалиция,
което предопределя и по-големите възможности за маневриране на Запада по нагорнокарабахския проблем. На второ
място, следва да посоча нарастващите в геометрична прогресия амбиции на Турция, опитваща се да създаде нова
ислямска империя, които се подкрепят и от нейния все още запазващ се алианс със САЩ (при това не само в рам-
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ките на НАТО). На трето място, това е изключителната неефективност, демонстрирана от Минската група на ОССЕ
(включваща САЩ, Франция и Русия), която от около трийсет години насам е ангажирана с процеса на разрешаване на
нагорнокарабахския конфликт, без да може да се похвали с каквито и да било осезаеми успехи.
Едно е ясно – дойде време конфликтът най-сетне да бъде разрешен, като тази необходимост вече придобива характера на императив. Преди това обаче, на фона на повсеместните призиви към двете страни да прекратят военните
действия и да седнат на масата за преговори, сраженията следва спешно да бъдат прекратени.
Всички досегашни опити за разрешаването му – Мадридските принципи и тяхната обновена версия – Цюрихските
протоколи, както и Казанската формула, са по-скоро възможни пътища за излизане от кризата, отколкото активно осъществявани мероприятия. Ето защо всички те си останаха само на хартия и не бяха приложени на практика най-вече
заради липсата на готовност на страните да приемат каквито и да било компромиси.
История на конфликта
Конфликтът е продукт на мирните преговори в края на Първата световна война.1 Той започва още по съветско време.
За начална дата се смята 20 февруари 1988 г., когато Съветът на депутатите на Нагорно-Карабахския автономен район
(НКАО), преобладаващо населен с арменци, се обръща към ръководството на СССР, Арменската ССР и Азербайджанската ССР с искане за прехвърляне на Нагорни Карабах на Армения. Политбюро на ЦК на КПСС отказа, което предизвиква
масови протести в Ереван и Степанакерт, както и до погроми сред арменското и азербайджанското население.
През декември 1989 г. властите на Арменската ССР и НКАО подписват съвместно постановление за включването
на региона в Армения, на което Азербайджан отговаря с артилерийски обстрел на границата на Нагорни Карабах. През
януари 1990 г. Върховният съвет на СССР обявява извънредно положение в зоната на конфликта.
В края на април – началото на май 1991 г. в НКАО е проведена операцията „Пръстен“ от силите на ОМОН на
Азербайджан и войските на Министерството на вътрешните работи на СССР. В рамките на три седмици арменското
население от 24 села в Карабах е депортирано, над 100 души са убити. Силите на Министерството на вътрешните
работи на СССР и съветската армия извършват действия за обезоръжаване на участниците в сблъсъците до август
1991 г., когато в Москва започва пуч, довел до разпадането на СССР.
На 2 септември 1991 г. в Степанакерт е провъзгласена Република Нагорни Карабах. Официален Баку обявява
този акт за незаконен. По време на избухването на войната между Азербайджан, Нагорни Карабах и подкрепящата го
Армения страните губят от 15 хиляди до 25 хиляди убити, над 25 хиляди са ранени, стотици хиляди цивилни напускат
местата си на пребиваване. От април до ноември 1993 г. Съветът за сигурност на ООН приема четири резолюции с
искане за прекратяване на огъня в региона.
На 5 май 1994 г. трите страни подписват споразумение за примирие, в резултат на което Азербайджан всъщност
губи контрол над Нагорни Карабах. Официален Баку все още смята региона за окупирана територия.
Международноправен статут на Република Нагорни Карабах
Според административно-териториалното деление на Азербайджан територията на НКР е част от Азербайджанската република. През март 2008 г. Общото събрание на ООН приема резолюцията „Ситуацията в окупираните територии на Азербайджан“, която е подкрепена от 39 държави членки (съпредседателите на Минската група на ОССЕ, САЩ,
Русия и Франция гласуват против).
1
През 1918 г. ръководителят на военната мисия на Антантата генерал Томсън признава Нагорни Карабах заедно със Зангезурския район за част от територията под азербайджанска юрисдикция. През 1919 г. арменците в Нагорни
Карабах официално признават властта на Азербайджан, но с уговорката, че въпросът ще се реши окончателно на мирната конференция в Париж. През 1921 г. Кавказкото бюро на РКП (б) решава за оставането на Нагорни Карабах, но с
широка автономия, в състава на Република Азербайджан. На 12 март 1922 г. Армения сключва с Азербайджан и Грузия
договор, според който те образуват Задкавказки федеративен съюз на социалистически съветски републики, който от
13 декември 1922 г. се преименува в Задкавказка социалистическа федеративна съветска република (ЗСФСР). При
това всяка република запазва своята самостоятелност. На 30 декември 1922 г. федерацията влиза в състава на СССР.
През 1936 г. ЗСФСР е разпусната и отделните държави – Армения, Грузия и Азербайджан, са обявени за самостоятелни съюзни републики в СССР. Според решенията на мирната конференция в Париж арменската част на Нагорни
Карабах влиза в състава на Азербайджан, като арменското население образува своя национално-културна автономия.
Шушинският, Джеванширският и Джебраилският район образуват карабахското генералгубернаторство. То се ръководи
от Съвет, в който влизат трима азербайджанци и трима арменци, като последните се избират от конгрес на арменците
в Нагорни Карабах. Ограничени войскови части са разположени само в Шуша и Ханденди (Степанакерт), като тяхното
придвижване трябва да е със съгласието на арменците. През съветския период статутът на Нагорни Карабах като автономна област в състава на Азербайджанската ССР е утвърден с конституциите на СССР от 1936 и 1977 г. Правното
конституиране на Нагорно-Карабахската автономна област в съответствие с Конституцията на Азербайджанската ССР
се определя от закона „За Нагорнокарабахската автономна област“, приет по предложение на Съвета на народните
депутати на НКАО от Върховния съвет на Азербайджанската ССР, като национално-териториална единица с административна автономия. В Съвета на националностите на Върховния съвет на СССР автономната област е представена
от 5 депутати, а 12 депутати я представят във Върховния съвет на Азербайджанската ССР. Според чл. 6 от закона „За
Нагорнокарабахската автономна област“ един от заместник-председателите на Президиума на Върховния съвет на
АССР се избира от НКАО.
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Към момента Република Нагорни Карабах не е получила признание от страните, членки на ООН, и не е нейн член.
В тази връзка някои политически категории не се използват в официалните документи на страните, членки на ООН, и
организациите, образувани от тях, по отношение на НКР (президент, министър-председател, министър, избори, правителство, парламент, флаг, герб, столица). Република Нагорни Карабах е призната от частично признатите държави
Абхазия и Южна Осетия, както и от непризнатата Приднестровска република Молдова.
Ескалация на напрежението
През ноември 2014 г. отношенията между Армения и Азербайджан се влошават рязко, след като азербайджанските военни сили свалят арменски хеликоптер Ми-24 в Нагорни Карабах. Редовните обстрели са възобновени по линията
за контакт. За първи път от 1994 г. страните се обвиняват взаимно в използване на артилерийско оръжие с голям
калибър. През годината многократно се съобщава за загинали и ранени.
Мащабни военни действия има и в нощта на 2 април 2016 г. Министерството на отбраната на Армения обявява
„нападателни действия“ на Азербайджан с използване на танкове, артилерия и авиация, докато Баку съобщава, че използването на сила е ответна мярка срещу обстрел от миномети и картечници с голям калибър. На 3 април Министерството на отбраната на Азербайджан обявява решението си за едностранно спиране на военните действия. На 4 април
и в Ереван, и в Степанакерт обаче се съобщава, че боевете са продължили. За три дни страните в конфликта отчитат
големи загуби от врага (от 100 до 200 убити), но тази информация веднага е опровергана от противоположната страна.
Според независими оценки на Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси са убити 33 души, над 200
са ранените. На 5 април Министерството на отбраната на непризнатата Нагорно-Карабахска република обявява, че е
постигнато споразумение за прекратяване на огъня в зоната на конфликта. Азербайджан нарежда спиране на военните
действия. Армения започва подготовката на двустранен документ за примирие.
Последната ескалация на конфликта е през лятото на 2020 г. Обстрелът по арменско-азербайджанската граница
продължава от 12 до 16 юли. Има жертви и от двете страни. Баку и Ереван отново си отправят взаимни обвинения.
Вакуум на дипломатическа воля
От 1992 г. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа е основният форум за медиация, воден от
подгрупа от членове на ОССЕ, наречена Минската група. Различните проекти за решения, предложени в процеса на
преговорите, са в рамките на федералистките модели.
На първата среща на Съвета на ОССЕ от 24 март 1992 г. в Хелзинки е взето решение да се организира конференция за Нагорни Карабах под егидата на ОССЕ в Минск (Беларус), която да „гарантира постоянно действащ форум за
преговори с цел мирното регулиране на кризата“. Съветът решава, че в конференцията освен Азербайджан, Армения,
Беларус, Германия, Италия, Русия, САЩ, Турция, Франция, Чехия и Швеция ще бъдат поканени да участват и избрани
представители, т.е. легитимните власти на Нагорни Карабах, в качеството им на заинтересована страна. От май 1997 г.
миротворческият процес се поддържа изключително чрез „совалковата дипломация“ на съпредседателите на Минската група, които обикалят столиците на страните в конфликта – Баку, Степанакерт и Ереван, за съгласуване на базата
за възстановяване на преговорния процес.2
През септември 1997 г. Минската група към ОССЕ представя нов план: „Нагорни Карабах е автономна и териториална общност в рамките на Азербайджан“. През ноември 1998 г. групата предлага идеята за т.нар. обща държава,
отхвърлена от Азербайджан. Преговорите в рамките на ОНД в Астана (Казахстан) през септември 2004 г. предлагат
вариант за изтегляне на арменските войски от Нагорни Карабах и провеждане на референдум в Нагорни Карабах и
Азербайджан за решаване съдбата на региона. Арменците отхвърлят това предложение. През февруари 2006 г. се провежда безрезултатна среща на президентите на Армения и Азербайджан в Рамбуйе, край Париж. Азерската позиция е,
че Нагорни Карабах ще получи възможно най-широка независимост, но в рамките на Азербайджан. Арменската позиция е за провеждане на референдум в Нагорни Карабах и възможност хората от областта сами да решат съдбата си.
„Базовите принципи“, представени в Мадрид през 2007 г. предвиждат следното: връщане на териториите около
Нагорни Карабах, окупирани от арменците, под контрола на Азербайджан; временен статут за Нагорни Карабах, който
предоставя гаранции за сигурност и самоуправление; транспортен коридор, свързващ Армения с Нагорни Карабах;
бъдещо определяне на окончателния статут на Нагорни Карабах чрез волеизявление, чиито резултати ще бъдат задължителни за всички страни; право на всички вътрешно разселени лица и бежанците да се върнат на постоянното си
местоживеене; международни гаранции за сигурност, които ще бъдат предоставени с помощта на миротворчески сили.
През юли 2008 г. Конгресът на САЩ одобрява финансова помощ за 2009 г. в размер на 52 млн. долара на Армения,
а за Нагорни Карабах – 8 млн. долара. Също така Армения и Азербайджан ще получат по 3 млн. долара като военна
помощ.
От 2009 г. Турция влиза в ролята на посредник за разрешаването на конфликта. Амбициите ѝ по отношение на
нефтени и газови трасета и влияние в Каспийския регион я тласкат към доста рисков курс, който ще разгледаме по-надолу в доклада.
На 24 юни 2011 г. Армения и Азербайджан провеждат разговори в руския град Казан, по време на които е обсъдена възможността за прекратяване на карабахския конфликт. Преговорите завършиха неуспешно. Президентът на
2
Минската група на ОССЕ има следните 3 основни принципа: 1.) запазване териториалната цялост на Република Армения и Република Азербайджан; 2) правен статут на Нагорни Карабах, базиран на самоопределение, чрез
предоставяне на Нагорни Карабах най-висока степен на самоуправление в състава на Азербайджан; 3.) гарантирана
сигурност за Нагорни Карабах и неговото население, включително взаимни задължения за спазване от всички страни
на процеса на регулиране.
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Азербайджан Илхам Алиев провежда военен парад в Деня на националното спасение на азербайджанския народ, за
да предупреди Армения, че Азербайджан може да си върне Нагорни Карабах със сила.
През октомври 2017 г. президентите на Армения и Азербайджан се срещат в Женева под егидата на Минската
група, като започват поредица разговори за евентуално уреждане на конфликта.
Последните 2 години показаха проблясъци на надежда. В рамките на седмици, след като арменците изместиха
отдавна управляваща партия и избраха Никол Пашинян за министър-председател през декември 2018 г., арменският и азербайджанският външен министър се срещнаха с международни посредници и се съгласиха да предприемат
„конкретни мерки за подготовка на населението за мир“. През 2019 г. нарушенията на „режима на прекратяване“ на
огъня намаляха. Всяка държава освободи затворник, задържан в конфликта, и разреши посещение на журналисти от
другата страна. Президентът на Армения Армен Саркасян и неговият азербайджански колега Илхам Алиев проведоха
помирителна среща.
Военно-политически цели на участващите държави
Военните действия, започнати от Азербайджан на 27 септември в Нагорни Карабах, очевидно са дългосрочна
и внимателно подготвена операция, насочена към прекъсване на дългото статукво в зоната на арменско-азербайджанския конфликт. Ясно е, че Баку се интересува от завладяването на целия Нагорни Карабах. Изглежда обаче, че
президентът на Азербайджан Илхам Алиев в момента не си поставя такава максималистична задача, която едва ли е
осъществима за азербайджанските въоръжени сили в краткосрочна операция особено след като създава рискове от
натиск и намеса на Русия и западните държави. Те не се интересуват от дълга кръвопролитна война в Южен Кавказ.
Разбира се, сега Баку държи всички опции отворени, изхождайки от логиката „как ще потръгнат нещата“, но най-вероятно най-реалистичната и желана цел е да вклини значително територията, държана от арменците. Това ще позволи
да се наруши целостта на арменската отбранителна линия, да се създаде трамплин за възможни по-нататъшни настъпателни действия и в идеалния случай да се освободят поне част от окупираните от Армения територии. По-важното
е, че ще позволи на Азербайджан да размрази конфликта в Карабах, предотвратявайки връщане към примирието от
1994 г. и оказвайки постоянен натиск върху Армения. Дори след като спря настъплението, Азербайджан очевидно не
възнамерява да наложи пълно прекратяване на огъня. По този начин ще има възможността да се обърне във всеки
избран момент от тактиката на повтарящи се настъпателни операции от тактическо и оперативно-тактическо значение
за превземане на важни позиции или участъци от терена към своеобразна тактика „салам“ – със завладяване на територия на малки парчета. Постепенно такива повтарящи се атаки ще се превърнат във високоинтензивни и сериозно
усложняващи позицията на арменската отбрана. Те ще дадат възможност на президента Алиев да има поредица от
„победи“. В същото време арменците ще трябва да са в постоянна бойна готовност за нова мащабна азербайджанска
офанзива, която допълнително ще ограничи техните сили. Изглежда, че при очевидния общ военен баланс, който не е
в полза на Армения, ще бъде практически невъзможно тя да отблъсне подобна тактика.
Колко разумни и реалистични са тези задачи? Трябва да се признае, че подобна стратегия би била много разумна
от азербайджанска страна. Въпреки количественото и определено качественото превъзходство на азербайджанските
въоръжени сили това превъзходство изглежда недостатъчно за пълно и решително смазване на арменската отбрана
в Нагорни Карабах.3
Действията на Азербайджан в настоящата кампания следват вече разработения шаблон. Включват извършването
на планирани удари срещу арменските позиции (и особено складови бази за боеприпаси и ГСМ, КИВ, хангари за военна техника) с артилерийски средства, ракети, дронове, самолети и хеликоптери; опити за сподавяне на арменските
системи за противовъздушна отбрана с високоточни оръжия (включително дистанционно насочени ракети, качени на
безпилотни летателни апарати), както и военна техника в капонирите и огневите точки; десант на сили за специални
операции в дълбочина на територията на противника, за да блокира и обгради отделни войскови части на съпротивата;
силен пряк обстрел с помощта на танкови и механизирани части, когато се постигне голямо числено превъзходство в
избрани райони на настъплението.
В същото време Азербайджан не разполага с достатъчно ресурси и огнева мощ на всички горепосочени средства,
за да използва напълно възможността за нанасяне на „дистанционно“ поражение на арменските сили. Количественото
превъзходство на Сухопътните войски също не е достатъчно голямо за мащабни пробиви и обграждания на противника
в автономията. От друга страна, по-големите икономически възможности на Азербайджан го правят печеливш в една
дълга „изнурителна война“ с Армения, тъй като ще може по-ефективно да попълва ресурсите си (особено същите
високоточни оръжия, безпилотни летателни апарати и др.).
Важен фактор в настоящата азербайджанска кампания в Карабах е пълната подкрепа от Турция. Всъщност самото настъпление на Азербайджан стана възможно благодарение на тази подкрепа – ако по-рано Турция, играеща
ролята на проводник на Запада в региона, възпираше Баку, сега с раздора между турско-западните отношения, Ан3
Азербайджан има 80-хилядна армия и 380 хиляди резервисти, а военният му бюджет е 4,05 млрд. долара за
2019 г. Армения има 44 630 души армия, а военният ѝ бюджет е само 626,3 млн. долара. Съотношението на броя бойни
самолети е 55 към 18 в полза на Азербайджан, а при вертолетите това съотношение е 50 на 12, пак в полза на Баку.
Предимството на Азербайджан е и в броя на артилерийските системи, особено самоходни и ракетни системи с голям
обсег. Армения пък има незначително предимство в тактическите балистични ракети, но от остарели руски модели.
Не трябва да се подценява и фактът, че елитните части на азербайджанската армия се обучават от турски офицери.
Освен това на азербайджанските командни центрове бяха разположени 150 високопоставени турски офицери, което
стана известно от публикации още на 2 октомври. Но в този сблъсък на по-добре въоръжената армия на Азербайджан
се противопостави по-мобилизираната, морално мотивираната и жертвоготовна армия на по-слабата Армения.
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кара се обърна към отворена неоосманска империалистическа политика. Разбира се, подкрепата и подбуждането на
Азербайджан от турците в този конфликт рязко увеличават турското влияние върху държавата. На свой ред Турция
се превръща във важен военен ресурс за Азербайджан и в бъдеще може да се очаква увеличаване на участието ѝ в
арменско-азербайджанската война – не само снабдяване на Азербайджан с модерно оръжие, но и с появата на още
турски военнослужещи4 и вербувани членове на радикални ислямистки организации5.
Несъмнено азербайджанската военна кампания срещу Нагорни Карабах се превърна в сериозна криза за руската
външна политика, като преобърна дългогодишната руска линия за запазване на статуквото в Закавказието и за балансиране между Армения и Азербайджан. Възобновяването на арменско-азербайджанската война създаде силни
рискове за бъдещите отношения на Москва както с Армения, така и с Азербайджан, предизвика криза в ОДКС (член е
Армения, която по този начин има гаранции за сигурност от руска страна), а също така създаде нов фронт на напрежение с Турция в допълнение към сирийския и либийския. Турция ще използва възможността за натиск върху Русия, т.е.
да направи компромиси във връзка с турските интереси в Сирия и Либия.
В интерес на Русия е да принуди Азербайджан да прекрати военната кампания срещу Армения възможно най-скоро и да направи това от позицията на руското военно-политическо превъзходство. Няма да позволи дори Турция да
бъде въвлечена като посредник. В същото време Русия трябва да се стреми да наложи реално примирие и да замрази
конфликта, без да оставя Азербайджан с възможност за проточването му във времето. Москва може да постигне всичко
това само като разчита преди всичко на заплахата от използването на руска военна сила.
Последните призиви към Съединените щати да нахлуят, за да спрат боевете, изглеждат старомодни и остарели
на фона на глобалното отстъпление на САЩ, което се ускори през последните четири години. Администрацията на
американския президент Доналд Тръмп, която все още не е изготвила последователна политика за Южен Кавказ, е
без значение на този етап за кризата в Нагорни Карабах. Това не е изненадващо, като се има предвид скорошната
диагноза на Тръмп за коронавирус, ангажиментите покрай кампанията му за преизбиране и общата дисфункция на
външнополитическия му екип. И все пак дори ако кандидатът за демократ Джо Байдън, който настоя за по-силен американски дипломатически отговор на кризата, стане четиридесет и шестият президент на САЩ, доверието и съюзите на
Вашингтон са напрегнати. Едва ли отдалечените регионални конфликти ще предизвикат голям интерес или действия
от страна на все по-изолационистката американска общественост и политическо ръководство, което се сблъсква с
много по-належащи предизвикателства у дома, включително пандемията, крехка икономика и дълбоко вкоренената
расова несправедливост.
Европа също е разсеяна от собствените си проблеми: втора вълна от коронавирусни инфекции, заплаха от Брекзит без сделка и напрежение, завихрящо се в Източното Средиземноморие. Неотдавнашният опит на Европа за разрешаване на конфликти (в Централноафриканската република, Грузия, Либия и Украйна) не дава много надежда, че е
в състояние да изпълни задачата. Франция – очевидната европейска сила, която може да се намеси предвид нейното
посредничество в неотдавнашните конфликти в Кавказ (като войната в Грузия през 2008 г.), се ползва с недоверие от
Азербайджан и най-важния му съюзник – Турция. Въпреки усилията на Франция и САЩ съюзникът на НАТО Турция
продължава да провежда политики, които противоречат на интересите на Алианса, и да губи доверието на Запада.
Всъщност сега именно Турция, а не Русия, се държи като най-авантюристичната сила в Евразия.
В търсене на мирно решение
С изключение на Турция международната общност призовава за сдържаност. Иран, Грузия и Катар предложиха
да посредничат. Заседанието на Съвета за сигурност на ООН на 29 септември потвърди основната роля на Минската
група, председателствана от Франция, Русия и САЩ, за посредничество между Армения и Азербайджан. На 1 октомври
президентите Путин, Тръмп и Макрон постигнаха съгласие до ниво политическо послание за спиране на огъня и решаване на проблемите по мирен път. За съжаление, различията между тях не стигат за повече.
На 9 октомври външните министри на Азербайджан и Армения пристигнаха в Москва по покана на руския президент Путин. Заедно с руския си колега Лавров те проведоха разговори повече от десет часа. В резултат на това
Ереван и Баку се договориха за прекратяване на огъня в Карабах от обяд на 10 октомври, да обменят затворници и
4
Дотук турската помощ включва 600 военнослужещи, включително батальонна тактическа група от 200 души, 50
инструктори в Нахичеван, 90 военни съветници в Баку (те осигуриха връзка при воденето на бойни действия по веригата бригади – корпус – Генерален щаб); 120 души летателен персонал в авиобазата „Габала“; 20 безпилотни летателни
апарата на летище Далар, 50 инструктори на летище Йевлах, 50 инструктори в 4-ти армейски корпус (Пирекешкул) и
20 души във военноморската база и във военното училище „Хейдар Алиев“ в Баку. Предполага се, че тази групировка
включва 18 BMP, една ракетна система с многократно изстрелване, десет превозни средства и до 34 самолета (включително 6 самолета, 8 хеликоптера, до 20 безпилотни летателни апарата), които осигуряват военно разузнаване както
в района на Карабах, така и в Армения.
5
Според „Комерсант“ през първата седмица на октомври до зоната на конфликта в Нагорни Карабах са били
разположени до 1,3 хиляди сирийски бойци и поне една група либийски наемници, наброяващи 150 души. Твърди се,
че първите са били разположени главно в посока Тертер, в районите Баяндур и Гапанли (съответно на 5 и 10 км югоизточно от Тертер), а вторите са били разположени в посока Джебраил, в района Карвенда (250 км западно от Баку).
Според вестника до момента на обявяването на прекратяване на огъня в Нагорни Карабах (10.10.2020 г.) друг отряд от
сирийски наемници, наброяващ до 1500 души, продължава да се формира активно за изпращане в Азербайджан. Този
отряд е сформиран и може да бъде прехвърлен в района на Нагорни Карабах по всяко време. Става дума за хора от
групировките „Файлак аш-Шам“, бригада „Султан Мурад“, „Фиркат Хамза“ и „Фиркат Сюлейман Шах“.
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телата на загиналите, а също така да се споразумеят допълнително за конкретни подробности за примирието. В същия
ден обаче страните започнаха да се обвиняват взаимно в нарушения на примирието. Втори опит за организиране на
хуманитарно прекратяване на огъня беше направен през нощта на 18 октомври, но само няколко часа след влизането
в сила ситуацията се повтори.
На срещата на външните министри от ЕС на 12 октомври 2020 г. пролича безпомощността на ЕС. Предшестващите
срещата разговори на канцлера Меркел с премиера на Армения Никол Пашинян и на шефа на МВнР Хайко Маас с
колегата му от Турция Мевлют Чавушоглу не постигнаха никакви успехи. Призивите на евродепутатите за незабавно
спиране на боевете останаха само безпомощни апели. Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел също имаше ограничени възможности, защото държавните и правителствените ръководители на
ЕС решиха, че за евентуални санкции срещу Турция няма да се говори преди декември. Причината днес да няма изгледи пред ЕС за договаряне с Москва е в подхода на Германия по случая „Навални“. Този случай се превърна в повратна
точка в руско-германските отношения. Няма изгледи да се изгради обща политика на ЕС и с Франция по отношение на
Азербайджан и Армения. Причината е в продължаващите различия между Париж и Берлин в политиката по отношение
на Турция. Берлин залага на сътрудничество с Анкара по геополитически съображения за защита от бежанския поток.
По отношение на Азербайджан Германия разчита на това, че страната е един от значимите доставчици на нефт, а са
обещани и големи доставки на газ.
Русия не очаква повече нищо от Европа и не се чувства задължена да се съобразява с нейното мнение и интересите ú. Тя няма да се намеси, освен ако войната не се превърне в надпревара за оцеляване и недопустима загуба на
позиции и престиж. Планира в Нагорни Карабах да бъдат разположени миротворци под шапката на Москва до постигането на окончателно мирно споразумение между Армения и Азербайджан. Изработват се два плана: според първия в
Нагорни Карабах ще бъдат разположени мироопазващи сили, състоящи се от държави от ОДКБ (без Армения); според
втория ще бъдат разположени миротворци, съставени от Русия и Турция, следвайки примера на провинция Идлиб в
Сирия. Руските миротворци ще бъдат разположени от арменска страна, а в Азербайджан – турски миротворци и заедно
ще патрулират граничната линия. В Москва вече се формират мироопазващи сили, в които влизат войници и офицери,
които знаят арменски и азербайджански и са готови за действия.
Вместо заключение
Конфликтът на територията на Нагорни Карабах засега е в безизходица. Позицията на арменците по спора ще
остане непроменена, защото за много, ако не и за повечето арменци Карабах се разглежда като „фронтова линия“
срещу турците; ако Армения даде дори сантиметър от позицията си, тя вярва, че ще бъде също толкова уязвима, както
по време на арменските кланета през 1915 г. Азербайджан трябва да се бори с позицията си на „губещ“ в конфликта
в Карабах; в допълнение към хилядите жертви около 20 процента от територията на страната остава окупирана. Знанието, че те по същество са загубили тази война, кара азерците да се страхуват от възможността нацията им да се
разпадне, започвайки със загубата на Карабах. По този начин те вярват, че бъдещето на тяхната цялост като народ се
крие в благоприятното разрешаване на спора за Нагорни Карабах,
Съществуват редица пречки за постигане на дипломатическо решение на спора. Взаимното недоверие между арменците и азербайджанците и характерът на насилието по време на сраженията убедиха и двете страни, че проблемът
е в хората от другата страна, а не в тяхното правителство. Ясно е, че липсата на гаранции за сигурност е определяща
за разрешаването на този конфликт. За съжаление, неуспехите в демократичните реформи в двете страни отслабиха
способността на всяко правителство да има смелостта да постигне компромис. Правителствата в двете столици остават силно подозрителни едно към друго. И накрая, самият процес на преговори е пречка, тъй като една от страните в
конфликта, която е най-засегната от резултата, Нагорни Карабах, досега не е получила място на масата за преговори
поради възраженията на азербайджанците.
За съжаление, от ОССЕ е постигнат малък напредък, тъй като всяка страна настоява за несъвместими условия, които другата няма да приеме. Както азербайджанците, така и арменците претендират за абсолютна историческа
собственост върху региона, разположен в границите на Азербайджан, но населен предимно от арменци. В крайна
сметка е съмнително да има някаква възможна резолюция, различна от последната, предложена от Минската група на
ОССЕ. Трите страни ще трябва да се споразумеят за признаване териториалната цялост на Азербайджан, съчетано
с действителното самоуправление на Карабах от местните арменци. Само споразумение, гарантиращо местния арменски суверенитет над Карабах с де юре азербайджански контрол, има шанс да продължи повече от няколко кратки
години в бъдещето, като по този начин предотврати предаването на настоящия спор на бъдещите поколения.
Сегашната война за Нагорни Карабах е само епизод в голямата игра, свързана с намеренията за промяна на съотношението на силите в геополитическото пространство на Големия Близък изток. И все пак тя осветява прожекторите
на разплитащия се свят след Студената война, който Съединените щати водеха повече от три десетилетия. Съединените щати и европейските регионални сили, които преди съхраняват и защитават постсъветските договорености,
сега се оттеглят заедно с многостранните институции, които ръководят. Нещо повече, те вече не демонстрират много
единство на целите си, когато става въпрос за нововъзникващи сили, които искат да играят по-голяма роля за себе си
в един многополюсен свят. Опасността е в това, че може да пламне целият Кавказки регион, в резултат на което да
започне фрагментация на съществуващите държави и появата на нови, а с това се отворят вратите за външна намеса
както на регионални сили (Турция, Ира), така и на световните лидери (САЩ, Китай, Русия).
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ОЦЕНЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ЗА СИГУРНОСТТА
ПРИ КОМПЛЕКСНИТЕ АДАПТИВНИ СИСТЕМИ
Валери Иванов

Софийска адвокатска колегия, jogode@abv.bg
Резюме: Разбирането за риска е съществен и определящ елемент на съвременността и предпоставя
наличието на осъзната необходимост от неговото управление. Комплексното качество на средата все повече се
възприема като присъщо не само вън, но и вътре във всички отношения на една система. Организираната система
се проявява в комплексната среда по един също толкова комплексен начин. Постигането на съответна степен
на сигурност за системата предполага умело съчетаване на пространствените и времевите характеристики
в цялостното и комплексно взаимодействие в тази среда. Съответствието между вътрешната и външната
за системата среда се очертава на границата на самото определяне на системата и характеризира нейната
адаптивност. Адаптивността е необходимо качествено условие за изграждането на устойчива стабилност на
баланса в постигането на равновесие на отправната точка с поставената цел и посока в развитието на една
система. Формирането на граничност в определянето на системата става при наслагване на отношения на
средата, насочени от и към системата, нейния център или периферия на идентификация. Във всяка плоскост
на развитие на системата можем да посочим поне три области на съотношение, определими като действие,
въздействие или влияние, съчетани с поне три начина на тяхната реализация: пряко, непряко или косвено. При
така очертаните условия използването на динамичен модел за представяне на системата за управление става
все по-необходимо за прилагане на цялостен комплексен и адаптивен подход в системния мениджмънт.
Ключови думи: управление, риск мениджмънт, комплексна адаптивна система, среда на взаимодействие,
сигурност.
Valeri Ivanov. EVALUATING THE SECURITY RISK OF COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS
Sofia Bar Association, jogode@abv.bg
Abstract: Understanding risk is a substantial and determining element of our current times and presupposes the
conscious necessity of its governing. The complex quality of the environment is increasingly understood as not only being
characteristic of external circumstances but also of those on the inside of a system. An organized system manifests in a complex
environment in an equally complex way. Achieving the required degree of security for a system involves the skillful coordination
of spatial and temporal characteristics and a complex interaction within that environment. The correspondence between
the internal and external environment for the system occurs at the limit, or border, of its determination and characterizes its
adaptivity. Adaptivity is a necessary qualitative condition for the establishment of a steady balance in achieving an equilibrium
of the starting point with its goal and direction in the development of a system. The development of a border, or liminality, in the
determination of a system occurs with the addition and layering of relations with the environment that are directed at and from
the system, its center and periphery of identification. In every plane of development of the system we can indicate at least three
areas of relating that can be defined as: action, impact and influence, combined with at least three ways of their realization:
direct, indirect or mediated. With all of these conditions in mind, the use of a dynamic model for the development of a system
of governance becomes increasingly more necessary in order for a complex adaptive approach in systems management to be
applied.
Key words: governance, risk management, complex adaptive system, environment of interaction, security
Въведение – рискът за системата
Съвременната наука подлага рисковете на най-различни класификации от страна на различни автори и изследвания, но много рядко се обръща внимание на основния риск, този за съществуването на системата. Доколкото системата
притежава определеност, взаимоствързаност и взаимозависимост на елементи и отношения, то всяка промяна в тези
елементи и връзки или тяхното натрупване биха могли да доведат до риск за разрушаването им, а защо не и за разрушаването на цялата система. Всяка система би могла да се идентифицира по определен начин чрез своята структурна
определеност и функционалност независимо в каква посока се изразява това – във вътрешната или външната среда
на тази определеност. Бихме оценили едни фактори или условия на средата и отношения в нея за достатъчно значими
за системата, когато те са в състояние да променят основни нейни характеристики. Характеристиките на системата се
различават в зависимост от това как тя се самоопределя като състояние и ограничение в пространството и последователност във времето. По същия начин системата се определя и от страна на външната среда, това са отношенията на
средата към системата. Средата възприема системата, характеризирайки я отново с нейните забелязвани от средата
структурни и функционални ограничения в отношенията с нея. Така използването на систематичността за анализирането и възприемането на всяка организираност в пространството и времето ни дава познанието за тази организираност
като система и възможност да проследим нейното времево развитие и изява като функционалност. Промяната в това
развитие води до промяна на структурната определеност на системата, но тя води и до промяна на функционалното
ѝ изразяване. Когато една система се стреми да остане същата, тя се противопоставя на естествено променящите се
характеристики и условия на средата вътре или вън от нея. Така системата като организираност е принудена да се
развива, като всяко противопоставяне на измененията в средата би я изправило пред риска или заплахата за нейното
разрушаване, частично или пълно.
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Възприеман така, рискът е нещо полезно за мениджмънта, но и нещо, с което той следва да се съобразява независимо от личното харесване или не на това присъствие. Отношението към риска е основа на жизнеността в поддържането и съхранението на системата, което бихме нарекли по друг начин сигурност – обоснована убеденост, че и
утре ще ни има и нашето съществуване ще продължи. Осмислянето на риска от страна на „ръководния състав“, а не
само от отделния служител, назначен да отговаря по изискванията на „спуснато отгоре“ законодателство, т.нар. риск
мениджър, е основна необходимост в условията на съвременността. Защото, както всички вече знаем, тя е сложна и
динамична, въздействаща по един изключително комплексен, но и непредвидим начин в своята непрекъсната изменчивост и промяна. Тази промяна, която носи несигурност и която наричаме със същия термин – „риск“. За мениджмънта
управлението на риска се превръща в основно предизвикателство. И то не защото мениджърът не е вземал решение и
преди това или не е приемал риска в своята работа, а защото в съвременния етап това е необходимо да се превърне
в дейност по отношение на самия риск. Самата дейност и ежедневието следва да се превърнат в осъзнато признаване
на прякото присъствие на риска.
Комплексност на средата и комплексност на системата
Какво включва качеството „комплекност“?! Изхождайки от множеството определения, бихме възприели като
най-правилен подходът на обобщаване на техните характеристики, поради факта, че именно комплексността е онова,
което ни поставя на границата на неопределеност и хаос. Или, иначе казано, по пътя на опита за нейното управление
неопределеността е възможно да се превърне в определеност, но също така и да се превърне в хаос, който да ни
погълне заедно с всички наши повече или по-малко осъзнати разсъждения и възприятия за реалността.
Науката днес достига до представите си за комплексни системи във все по-голямо градиране на нарастващата
сложност и множественост на компонентите, факторите, условията, както и връзките между тях в една организирана
съвкупност. Примерно нагледно представяне на видовете и характеристиките на организираните комплексни системи
можем да наблюдаваме в една добила популярност схема, която обхваща значими области на познанието за тези
системи и включва седем подгрупи:
● теория на игрите;
● колективно (групово) поведение;
● работа в мрежа;
● еволюция и адаптиране;
● формиране на модели;
● системна теория;
● нелинейна динамика.

Created by Hiroki Sayama, D.Sc., Collective Dynamics of Complex Systems (CoCo) Research Group at Binghamton University,
State University of New York
Фиг. 1. Нагледна схема на характеристиките на комплексна система, условно разделени в седем подгрупи: Visual,
organizational map of complex systems broken into seven sub-groups

230

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Приложението на това добило популярност изображение на организационната динамика в системи с високо ниво
на комплексност включва като добре разработен понятиен апарат, така и теоретични модели за разбирането на тези
системи. За разбирането на комлексността е необходима способност за промяна на фокуса на възприемане на систематичната цялост и нейните компоненти, връзки и отношения на взаимодействие.
Сигурност на човека и сигурност на системата
Сигурността, разглеждана като минало, настояще и бъдеще, преминава през личното ни усещане за сигурност.
Една от най-лесно видимите комплексни системи това е самият човек. Съвършено недостатъчно е да разглеждаме
човешкото същество като сложно. Неговата сложност е толкова многопластова и многоизмерна, толкова динамично
променяща се, непозната и дори може би непознаваема, че не бихме го определили по друг начин освен като комплексна система. Тук бихме изказали недостатъчно проверената хипотеза, че дори и само един от съставните елементи
на една система да представлява комплексна система, то степента на сложност на този елемент носи комплексни
качества на цялата система, в която той се проявява. Неопределеността и непредвидимостта на една малка част от
всяка система биха довели до същата неопределеност и непредвидимост на цялото, или там, където човекът участва
като елемент в една система, той ще носи своята неопределеност и непредвидимост в тази система. От друга страна,
той ще носи качеството си на адаптивност в тази комплексност и ще може да намира решения в нестандартното и
творческо интерпретиране на всички пречки, затруднения, недостатъци и непредвидени изменения в условията на
средата – вътрешна или външна. Казано по друг начин, човекът и всичко, което той би създал, ще бъде ограничено
единствено от непознатия и/или непознаваем хаос, но ще има потенциала да постигне качеството на комплексност като
адекватна реакция на измененията на средата.
Така сигурността, разглеждана в нейния пространствен и времеви аспект, е човешко качество или може би
качество на природата и нейните безбройни и безкрайни форми на проявление. Човек се чувства сигурен или осигурен, гарантиран със сигурност, когато има отправна точка и посока – цел, когато има връзка с други, която може да
проследи, когато има плоскост или равнина, върху която е възможно да се постигне баланс и да се намери балансираното съотношение на център и периферия. Той се чувства сигурен, когато намери стабилността на структура,
поддържаща правилно, съразмерно разпределение на пространството около себе си на сравнително съпоставими
порции, както и когато успее да създаде достатъчна приспособимост на това пространство с течение на времето,
както и при неговото придвижване, преместване, съотнесено спрямо други обекти, субекти или явления в пространството и времето.
В личния „свят“ на човека, както и в „живота“ на всяка сложно организирана система комплексността може да се
разрасне бързо, когато се отчитат нейните компоненти и взаимовръзките между тях. Това ясно се вижда от фигура 2.
Комплексността на системата и отношенията в нея нарастват главоломно бързо дори само до границите на осем
участващи елемента, които биха определи стабилността на обемната структура на куба – осем точки на върховете. В
общи линии тези осем елемента оформят пространствената ориентация на нашето лично присъствие в материалното
съществуване и представляват съотношението спрямо нашия център и границите на определеност и ориентация: горе
– долу; ляво – дясно; напред – назад и вътре – вън, на системната структура.
Гранична определеност на комплексността
Граничността на системната определеност е доловима при изострена, походяща за нея сетивност. Ние балансираме равнината, ограничена с линия, а стабилността на обема е ограничена с ръба на пространствената фигура. Линията е ограничена от точка, служеща за повратен момент в смяната на полярността, при чието преминаване настъпва
рязко увеличаване на обратната тенденция.
Линейната система изживява своите ограничения като повратна точка, това са рисковите граници. Равнинната
система изживява своите ограничения като линейни, докато обемно структурираната система ги възприема като ръб,
бúло на преминаване, прехвърляне в друга плоскост. Това зависи от измеренията на системата в пространствените
ни възприятия. Сферичността или близка до сферата форма води до все по-голяма несигурност, което възприемаме
като нестабилност и неустановеност. Когато ъгълът на ръба в пространствено определената структура става по-голям
от правия ъгъл на пресичане, това прави структурата все по-склонна към нарушаване на трайно установената ѝ стабилност.

https://www.stratechi.com/complexity-reduction/ прегледан на 25.09.2020, 18.00 ч.
Фиг. 2. Бързо нарастване на комплексността с броя на елементите в системата
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Оформяне на граничността при отношенията от и към определянето на системата се случва, когато възприемаме
организираността ѝ като единно цяло, отделено и определено по отношение на външната за системата среда. Когато
разглеждаме системата като център на определянето, отношенията се проявяват от и към този център на идентификация.
В процеса на възникване на едно отношение вниманието се фиксира основно върху самите елементи на това
отношение. Привлечените в него и характеризиращи го фактори, условия, събития и обстоятелства се възприемат
като проявени и съответно отнасящи се едно към друго. Отношението се развива поне между два елемента, но
всъщност тяхното взаимно съпоставяне се извършва в областите, в които тези елементи се съотнасят един към
друг. Така за всеки от тях можем да разграничим три области, в които елементът се проявява като субект, който
оказва върху другите елементи определео действие, въздействие и влияние – те са по-скоро като пространствени области на отношението. Заедно и едновременно с това този елемент се проявява и като обект на действие,
въздействие и влияние, упражнявани от всички елементи, с които той се съотнася в това същото пространство на
отношението. Така в срещането на тези области на съотнасяне на елементите се формира определена граничност,
при която взаимодействието между тях нараства до непосредствен и пряк сблъсък. В същото време самото съотношение може да бъде извършвано по пряк и непосредствен начин, да бъде осъществено непряко с посредничеството
на друг елемент или да бъде косвено относимо към отношението. Тази връзка може лесно да бъде илюстрирана с
показаната диаграма на фигура 3.

Фиг. 3. Области на простанствено съотнасяне елементите на системата

Източник: авторът

В реалните отношения между два елемента на системата взаимодействието им би следвало да се разглежда и от
страна на другия елемент, който навлиза в така очертаните полета на взаимодействие със своите също три такива
области.
Адаптивност към промяната
Адаптивността към измененията на средата е не толкова в това самата система да бъде настройвана, колкото тя
да бъде в достатъчна степен пропусклива или не към промените и изменените условия, които едната среда носи или
предизвиква в другата. Адаптивността е пригодност за отразяване на промените, за да може другата страна в определянето на системността да възприеме и настрои своите изменения. Според нас адаптивността на системата се състои
в нейните способности и качества да предава сигналите, съответно и без да интерпретира, да осъществява отразяването на едната среда в другата за постигане хармоничен баланс на границите, в които наблюдаваната систематизация
отделя вътрешната от външната среда.
Адаптивността на системата се заключава в способността за адекватно престуктуриране на организацията, в способността да предефинира и преопредели собствената си граница, както и да преразпредели собствените си ресурси
и усилия. Това по същество представлява промяна на фокуса на организацията и съответната промяна на нейните
ограничения. По този начин можем да кажем, че съществуват два пътя за промяна на фокусирането върху систематизацията на средата, необходима за нейното управление или насочване, както и на настройването на системата към
измененията в нея.
Единият път на развитие, който можем да очертаем, преминава през усложняването на системата в отговор на
предизвикателствата, които средата налага и изисква, за да може да бъде отговорено на тази среда по максимално
адекватен начин. По този начин човешката организираност и систематично мислене еволюират от степен на фокусирани
върху всеки елемент, фрактални и азово определени до степен на линейно и процесно ориентирани. Следващ етап е обособяването на сложна и обхватна организационна структура, включваща отделни по-големи и по-малки единици с наблюдаваните връзки между тях, с по-висока или по-ниска степен на йерархична подреденост и/или отделна сепарираност. В
последващ етап тази организираност се проявява като комплексност, при която системата е необходимо да отговаря по
един сравнително спонтанен начин на често непредвидими предизвикателства и изменения в условията и факторите на
средата. Подредеността еволюира към все по-голяма степен на липса на подреденост, на разхлабване на връзките на
зависимост, на автономно самоопределение. В същото време тази еволюция разкрива нарастваща степен на самостоятелност, развиваща се по свой собствен път и начин, нарастваща през всички форми и степени на организираност.
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Ако разгледаме едно обобщено представяне на развитието на тази организираност като усложняваща се структура, можем да приемем следното подразделяне на най-често ползваната структурана рамка в корпоративната организация:
● центарлизирана;
● функционална;
● по направляния;
● матрична;
● мрежова;
● отборна;
● децентрализирана.
Такова разделяне се ползва в популярното издание „Как работи бизнеса“” (How business works, pp. 66-67), което
нагледно представя графики на най-често срещаните корпоративни структури по един разбираем за широката публика
графичен начин.
Другият път, по който системата и нейното управление се развиват, е този на опростяването. Достигайки до неизвестността, всяка определеност намира своите ограничения, сблъсква се с пречки и открива нови предизвикателства,
които се нуждаят от реакция, отговор, настройка, преориентация и промяна. Те се нуждаят от намиране на начин за
преодоляване, за да продължи следването на онова, което виждаме като проекция на нашето бъдеще – поставените
от организацията цели. В крайна сметка самото определение за мениджмънт се опира върху това постигане на целите.
Поставянето на причина за съществуването на една организация е в определянето на визия за нейното бъдеще – как
бихме искали тя да изглежда, мисия, която дава смисъл на нейното съществуване, и цел като достижимо бъдеще,
което организацията следва, за да намери практическа реализация на идеята, от която съществуването ѝ е започнало.
Така, докосвайки се до неопределеността на средата, в която организацията съществува, тя достига до своите граници
с неизвестното, непознатото, неидентифицираното. Досегът със средата прави отделни нейни характеристики все
по-осезаеми, по-установени, по-познаваеми, а впоследствие – и познати. Този досег постепенно ни дава възможност за
определение, оформяне, изследване, квалифициране и познаване, използване и настройка с тези негови характеристики, които и доколкото сме успели да възприемем. Или другият път, при който хаосът навлиза в нашите способности
да бъде опознат, е чрез неговото структуриране, изследване, подреждане и опростяване до степен, в която той ни се
струва лесен и лек за ползване.
Определянето на системата, нейната идентификация като център, обхват и взаимоотношения се извършва в процеса на пресичане на тези области и начини на съпоставяне на силите при отношението на всеки два или повече елемента от средата. Когато тази граничност е формирана при взаимодействие между вътрешната и външната среда на
системата, говорим за нейното гранично определяне като обхват. Така средата може да бъде разглеждана като затворена в определението на системата и да формира нейния център дори кагато той не е идентифициран до момента. От
своя страна външната отворена среда също предпоставя пространствено определяне на системата като съпоставка с
всички елементи, съществуващи извън обхвата и ограниченията на тази система.
Заключение – съвременните технологии в помощ на мениджъра
Така очертаните тук проблеми ни водят до момент, в който системният риск поставя под въпрос самото съществуване на системата, до нарушаване на познатото ни определение за нея, такова, към което малко или много сме
привикнали.
Овладяването на системната несигурност се разкрива като двупосочен процес, включващ системно опростяване в
отговор на нарастващата сложност на възприеманата и осъзната комплексност на средата в стремежа за осигуряване
адекватно съотношение на елементите и силите при тяхното взаимодействие, взаимно въздействие и влияние.
Сложността на едновременно динамичното и всеобхватно взаимодействие на средата се нуждае от практически
мениджърски модели, отговарящи на тази сложност посредством работно опростяване, при това без загуба на реалността в абсолютизиране на поставени категории и взети решения.
Наложена от практиката, тази необходимост предполага използването на високото ниво на съвременните технологии, които биха предложили опростен модел за визуализирано представяне на нарастващата осъзнатост за комплексността.
Това считаме за необходима стъпка с оглед вземането на адекватни на средата и нейните изменения мениджърски решения за осигуряване на подходящата за тези изменения адаптивност на системата и ниво на сигурност.
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Резюме: В доклада са изследвани диалектиката, съдържанието, взаимозависимостите и използването
на понятията „криза“, „извънредна ситуация“ и „бедствие“. На базата на анализа на техните характеристики
е предложен модел на причинно-следствен континуум, отчитащ тяхното позициониране, взаимовръзки, мащаб и
естествена еволюция. Чрез него се цели да бъдат изяснени някои общоприети противоречия, което да подпомогне
възможностите за ефективно управление преди, по време и след кризи.
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Abstract: In the report have been examined the dialectic, contents, interdependencies and using of the terms „crisis“,
„emergency“ and „disaster“. Based on the analysis of their characteristics, a model of the causes and effects continuum has
been proposed, which taking into account their positioning, interrelations, scale and natural evolution. One’s aims to clarify
some common contradictions, which in turn could support opportunities for effective governance before, during and after crises.
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П

онятието криза е изключително широко използвано в съвременния свят. Кризата присъства перманентно в речника
на медиите: независимо дали се говори за пандемията от коронавируса – COVID-19, за управлението на правителството, за демографската или икономическата ситуация в страната, за качеството на образованието и т.н. Наред
с това в обществото, а и в управляващите се забеляза известно неразбиране или объркване относно смисъла на
някои от следните понятия: „пандемия“, „криза“, „кризисна ситуация“, „критична и извънредна обстановка“, „извънредно
положение“ и други. Видно е, че не просто се смесват кризите с извънредните ситуации и бедствията, а е налице известно разминаване между установените у нас термини и тези, наложени и използвани в НАТО и Европейския сюз. От
съществуващите определения не става ясно кое е общото или частното, кое е съставното или подчиненото, по какво се
различават едно от друго по съдържание и семантика и т.н. Това, разбира се, не е прецедент, характерен единствено
за нашата страна, среща се навсякъде по света и е следствие от липсата на ясни, общоприети и универсални определения и от факта, че същите донякъде са взаимносвързани.
Целта на настоящия доклад е да се разкрият съдържанието, характеристиките и особеностите на термините,
свързани с понятията „извънредна ситуация“, „криза“ и „бедствие“, да се позиционират същите в причинно-следствен
континуум, чрез което да се сведат до минимум противоречията, ентропията и неяснотите, а оттам и възможностите
за тяхното ефективно управление.
Според Стела Инг Шен и Майкъл Шоу извънредна ситуация (Emergency) е всяка природна или създадена от човека ситуация, която може да доведе до значителни вреди за населението или до имуществени щети (Shen, Shaw, 2004,
pp. 2110-2119). Видно е, че те влагат в понятието смисъл на критична или бедствена ситуация. Вероятно затова Хайер
Ал-Даш и колектив я определят и като „моментно или действително събитие, което заплашва хората, имуществото или
околната среда и което изисква координирана и бърза реакция“ (Al-Dahash; Thayaparan; Kulatunga, 2016).
Друга гледна точка е отразена в Кеймбриджкия речник, според който тя е „нещо опасно или сериозно, като инцидент (злополука), случва се внезапно или неочаквано и се нуждае от бързи действия, за да бъдат избегнати вредни
резултати“ (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emergency, 2020). Следователно фокусът при извънредната
ситуация в повечето случаи е поставен върху събитие или ситуация, която изисква предприемането на спешни или аварийни мерки, включително спасяване на живота, защита на населението, ограничаване на вредните щети и връщане
към нормалните условия на живот.
Терминът криза навлезе в речника на специалистите по национална и международна сигурност и в стратегическите документи на страната ни в началото на настоящото столетие. Кризата според отменения Закон за управление при
кризи е „промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и
обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която
условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени“ (Закон за управление при кризи, 2005, чл. 2). Също така се разглежда и като събитие, което нарушава състоянието на национална
сигурност в резултат на целенасочени действия или бездействия на лица, групи или организации (Закон за управление
и функциониране на системата за защита на националната сигурност, 2015г., § 1, т. 3).
Анализът на известните интерпретации и определения за кризи показв, че тя може да се разглежда като явление
или съвкупност от явления, засягащи личността, групата, организацията, общността или цялото общество, които са
вследствие на нежелано или непредвидено обстоятелство и често предизвикват неясни или негативни последици. От
друга гледна точка, тя представлява промяна в условията (външни или вътрешни), които засягат нормалното функциониране на системата, и се проява като анормалност или нарушаване на естествения ритъм на системите. Това от своя
стана налага компонентите, които изграждат тези системи, както и органите за управление да предприемат конкретни
действия за неутрализиране или адаптиране на съответните фактори, с което да се гарантира връщането им към
познатото старо устойчиво състояние (оцеляване) или преминаването в ново качествено състояние (еволюиране).
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Опитът от последните кризи и конфликти показва, че всяка криза има т.нар. инкубационен период на развитие,
на зараждане и поява на признаци за нестабилност, което в повечето случай позволява ранното диагностициране и
предприемане на адекватни мерки за превенция, отстраняване или поне за смекчаване на последиците от нея.
Съгласно Закона за защита при бедствия бедствието е „събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота или
здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или
участието на специални сили и използването на специални ресурси“ (Закон за защита при бедствия, 2006, чл. 2.) С други думи, бедствието се свързва основно с природни или техногенни заплахи, като изключва от своя обсег социалните,
политическите, икономическите и други антропогенни рискове.
Според Офиса на ООН за намаляване на риска от бедствия (UNISDR) бедствието представлява „сериозно нарушаване функционирането на дадена общност или общество в какъвто и да е мащаб поради опасни събития, взаимодействащи с условията, уязвимостите и капацитета и водещи до човешки, материални, икономически и/или екологични
загуби и въздействия“ (https://www.undrr.org/terminology/disaster, 2020).
Разбира се, съществуват и множество други определения, който се фокусират върху причините и последствията;
времето и пространството; капацитета за справяне на разглежданите системи, отговорността за управлението им и т.н.
Общото между повечето определения за бедствие е, че то възниква в кратък или дълъг период от време, предизвиква
сериозни разрушения и загуби, които нанасят щети на инфраструктурата и водят до страдания на обществото. По
правило същите надвишават в пъти заделените сили и ресурси и възможностите на засегнатата общност или общество
за справяне с него.
Бедствията рутинно се разделят на два вида – природни и създадени от човека. Примери за природни бедствия са
различните земетресения, свлачища, вулканични изригвания, наводнения, урагани, торнадо, виелици, цунами, циклони
и естествени пандемии. Примери за причинени от човека бедствия са пожари, транспортни произшествия, промишлени
аварии, нефтени разливи и др. (https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster, 2020).
Както се вижда от разгледаните определения, извънредната ситуация, кризата и бедствието се припокриват и
преплитат, което прави много трудно поставянето на ясни и недвусмислени разграничителни линии между тях. С цел
изясняване на същността, съдържанието и характеристиките им ще разгледаме резултатите от концептуалния анализ
и когнитивното картографиране, направени на базата на четиридесет и една дефиниции от двадесет и осем източника,
описани в статията „Разбиране на термините: бедствие, криза и извънредна ситуация“ (Understanding the Terminologies:
Disaster, Crisis and Emergency).
Цитираното изследване обобщава, че извънредната ситуация се характеризира с наличието на вредни щети и
последици за околна среда и/или собствеността и имуществото на хората. Същата е със сравнително малък мащаб и
следователно може да бъде управлявана на местно ниво. Изисква предприемането на незабавни аварийно-спасителни действия за ограничаване на щетите, спасяване на пострадалите и имущество им и предотвратяване на по-нататъшната ескалация на ситуацията/инцидента в бедствие.
Кризата е непредвидима, уникална и неповторима (без да се уточнява какво е – събитие, ситуация или промяна),
може да засегне индивида, групата, организацията или населението и води до нарушаване или спиране на нормалната работа и функционирането на съответната система. Съпроводена е със стрес, голямо обществено и медийно
внимание и предизвиква бързи промени в обществената политика. Ако не бъдат предприети навременни и адекватни
мерки за нейното неутрализиране или ограничаване, рискът за по-нататъшното функциониране или съществуване на
засегната система се повишава максимално.
Бедствието има внезапна (стихийна) природа и е неконтролируемо. Може да е вследствие на едно голямо по
мащаб събитие или поредица (каскада) от по-малки, засяга жизненоважни за обществото функции и подфункции. Води
до огромни човешки жертви, психологически щети и тежки икономически, природни, материални, социални и други
загуби. За преодоляването му е необходимо многостранно взаимодействие и подпомагане между множество вътрешни
и външни участници.
За всяко едно от посочените понятия са изведени най-важните характеристики и е извършен сравнителен анализ
между тях, използвайки съответен софтуер (Al-Dahash; Thayaparan; Kulatunga, 2016). Въз основа на анализите от когнитивните карти в разглежданото изследване авторите са достигнали до извода, че между характеристиките на трите
термина са налице следните две общи черти: внезапна природа и наличие на щети (фиг.1).
Както се вижда на фигура 1, сходността между извънредната ситуация и бедствието освен тези две черти включва
и предприемането на мерки за оказване на спешна помощ и възстановяване. А обща характеристика между извънредната ситуация и кризата е, че засягат конкретни групи от населението. За сметка на това кризата и бедствието
имат значително повече общи характеристики, като уникалност, неповторимост, висок риск за бизнеса и водят до
разстройване функционирането на цялата система. Всичко това показва, че извънредната ситуация в зависимост от
предприетите мерки може да прерасне в криза или бедствие, с други думи, тя е първичното, по-общото понятие, от
което произтичат останалите две.
Разглеждайки внимателно фигурата, става ясно също, че кризата се отличава от извънредната ситуация и бедствието по това, че ангажира силно общественото и медийното внимание и че предполага различни варианти за нейното разрешаване. При бедствието пък, за разлика от останалите две понятия, е налице неясна и противоречива
информация, дефицит от време за вземане на решения, има тежки щети и загуби и изисква съдействие и помощ за
отстраняване на последиците.
Според авторите на изследването бедствието може да се причини от извънредна ситуация, ако своевременно не
са предприети адекватни мерки, или да прерасне от криза, ако същата не бъде управлявана успешно, т.е. според тях
бедствието е най-голямото събирателно понятие в случая.
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Фиг. 1. Сравнителен анализ между характеристиките на извънредната ситуация, кризата и бедствието
Това е несъстоятелно и неправилно твърдение, от което произтича огромна част от съвременните проблеми,
касаещи разбирането и разграничаването на тези три термина. Ето някои съображенията: истина е, че бедствието
включва най-разнообразни рискове и заплахи като природа, посока, сила и съдържание; факт е също, че бедствието
носи най-голяма доза неяснота, неопределеност и неуправляемост; няма съмнение, че бедствието почти винаги носи
щети, разрушения и страдания, като подлага на изпитание най-беззащитните, слабите и уязвимите. Но, за съжаление,
горчивият опит и историята ни учат, че извънредните ситуации и кризите не прерастват в бедствия, а предизвикват
нещо още по-колосалното – катастрофи.
Катастрофата е събитие, чиито обхват и въздействие са най-големи, засяга големи групи от общности, произвежда
огромни щети, високи нива социални смущения и води до рязко и едновременно прекъсване на достъпа на обществото
до жизненоважни линии и услуги (Perry; Lindell, 2007). Очевидно става дума за понятие с изключително екстремни
измерения – щети, обхват, последствия и мащаб.
За да бъдат разграничени ясно разгледаните дотук понятия и да бъдат подредени йерархично в причинно-следствен ред и в унисон със степента на техния мащаб, трябва да въведем още едно понятие – инцидент. Като цяло
може да се твърди, че инцидентите съпътстват битието на живите същества. Понятието се определя от авторите на
речника на Кеймбридж като „нещо лошо, което се случва неочаквано или умишлено и води да увреждане на нещо
или нараняване някого“ (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident, 2020), и като „неприятна случка,
произшествие“(https://rechnik.chitanka.info/w/инцидент, 2020) или злополука. С други думи, инцидентите също варират
изключително като щети, последствия и мащаб и не без основание може да се твърди, че инцидентът често е първичната, отправната точка, която при определени условия може да катализира последващи събития и да се превърне в
извънредна ситуация, криза, бедствие или катастрофа. Пример за инциденти са автомобилната катастрофа, кражбата,
терористичният акт, пожарът, технологичната авария и т.н.
По отношение на подреждането и приоритизирането на част от разглежданите понятия добро впечатление правят
допълнителните разпоредби на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, съгласно които бедствието е „всяко природно или екологично явление, което е съпроводено от жертви и тежки щети за собствеността или са
застрашени животът и здравето на населението“. Аварията „е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения
и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, взривове, пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплаха за здравето и живота на населението“. Катастрофата е
„е събитие, явление или процес на действието на разрушителни сили, довели до мащабни тежки или унищожителни
последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, изискващи незабавни и възстановителни интервенции“
(Закон за държавните резерви и военновременните запаси, 2003).
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Основните проблеми, който съвсем ясно се очертават в резултат на проведения анализ, са липсата на ясни дефиниции, определяне на взаимовръзките и правилна ранжировка между понятията „бедствие“, „извънредна ситуация“,
„криза“, „инцидент“, „авария“ и „катастрофа“. Този дефицит води до неразбиране и оттам до припознаване и приписване на най-важните характеристики на посочените понятия само върху термина „бедствие“. Това вероятно е и една
от причините в нашата страната вместо Закон за управление при кризи да съществува Закон за защита при бедствия,
който разглежда само една малка част от кризите – а именно тези, причинени от природните бедствия.
Съществен момент за правилното разбиране, употребата и управлението на разглежданите понятия се явява
и причинно-следствената връзка по между им. Ясно е, че всеки от тези термини може да бъде разглеждан като пообщ от останалите, като първичен или като подчинен на останалите. За да изградим обаче една цялостна картина и
да подредим съответната терминология в определен логически ред, трябва да се съобразим със всички разгледани
аспекти и взаимовръзки в тяхната цялост. Представяйки понятията в тяхната причинно-следствена връзка и отчитайки
разкритите взаимни зависимости, можем да очертаем измеренията на техния пространствен и времеви континуум.
Резултатите са представени на фигура 2.
На първо място в представения модел на нашия пространствено-времеви континуум можем да поставим инцидента като злополучно събитие (волно или не), което играе ролята на катализатор или „спусък“ за лавинообразно
нарастване на последиците. Макар и рядко, отделен инцидент може да предизвика извънредна ситуация или социална,
икономическа или някакъв друг вид криза.
На второ място следва аварията. Независимо от нейния характер тя може да е последствие от съответния инцидент или да бъде отделно случайно събитие, което винаги води до конкретни заплахи, разрушения (щети) и/или
човешки жертви.

Фиг. 2. Връзки и зависимости между понятията
На трето място е извънредната ситуация, която може да бъде резултат от инцидент или авария. При нея вредните щети и последици за околна среда и/или собствеността и имуществото на хората вече са по-големи и изискват
предприемането на локално ниво на незабавни превантивни, организационни, евакуационни или аварийно-спасителни
действия. В противен случай има опасност да се премине в критично положение, да се наруши равновесието в системата и така да се предизвика криза.
На четвърто място можем да поставим бедствието, което според фигура 2 може да се разглежда като отделно явление от разгледаните вече антропогенни събития. Това е така, защото по правило бедствието е следствие от някакво
стихийно природно явление, има неконтролируем характер, неизвестен мащаб и труднопрогнозируеми последствия.
Твърде често бедствията предизвикват аварии и нарушаване работата на някои отрасли или промишлени обекти и
затова понятията „бедствие“ и „авария“ се разглеждат свързано. Тук обаче едно нещо е сигурно – бедствието почти
винаги може да предизвика криза или катастрофа, ако не се предприемат необходимите превантивни, организационни
и аварийно-спасителни мерки.
На пето място, както се вижда от схемата, при липса на адекватни действия почти всички събития – инцидент, авария, извънредна ситуация или бедствие, могат да прераснат в криза. Тя може да възникне планирано и целенасочено,
неочаквано или непредвидимо и да засегне големи групи от населението, цели организации или отделни държави.
Кризата води до нарушаване на работата, забавяне или спиране функционирането на определени системи и по тази
причина задължително се прилагат управленски, организационни или други мерки с оглед тяхното запазване или недопускане прерастването ѝ в катастрофа.
На шесто място е катастрофата като кулминация на мащаба, деструктивното въздействие, щетите и загубите.
Вижда се, че тя може да възникне вследствие от бедствие или неовладяна криза и изисква максимално количество
сили, средства, ресурси и допълнителни участници за възстановяване или смекчаване на последствията.
Като пример можем да разгледаме аварията в АЕЦ „Фукушима I“. На 11 март 2011 г. вследствие на природното
бедствие (земетресение) се поражда четиринадесетметрово цунами. То преминава над морската дига на електроцентралата, наводнява зоните около блоковете и изкарва от строя аварийните генератори, което води до три водородни
взрива и изпускане на радиоактивно замърсяване в блоковете (https://bg.wikipedia.org/wiki/Авария_на_АЕЦ_Фукушима_I, 2020). Ето как едно природно бедствие води до авария, която ескалира в извънредна ситуация в региона, в криза
за селищата Иитате, Кацурао, Намие и части от Минамисома и в ядрена катастрофа за Япония.
По-пресен пример за сложните връзки и зависимости между изследваните понятия е глобалната пандемия от
коронавируса. Макар и недоказано, приемаме за вярно твърдението, че тя започва от инцидент между човек и прилеп.
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Преминава в извънредна ситуация (локална епидемия), нараства до криза в световен мащаб (пандемия), а нейните
последици по отношение на икономическото развитие могат да прераснат във финансова катастрофа за някои сектори
от бизнеса или цели държави.
На базата на извършения цялостен преглед може да се обобщи, че най-универсалното понятие, което обхваща
почти целия разгледан континуум с предполагащи възможности за управленско въздействие, превенция, овладяване
или смекчаване на отрицателните последствия и недопускане прерастването им в катастрофа е „кризата“.
Освен разгледаните вече характеристики съвременните кризи имат и някои нови особености, включително неочаквано голям мащаб, могат да са вследствие на необичана комбинация от събития и имат трансгранична природа
(Baubion, 2013), водеща до голяма динамика в скоростта, развитието и разпространението им отвъд границите на
съвременните държави. Не по-малко важна роля през последните десетилетия имат и новите технологии. Те влияят
върху всички области на материалния живот най-вече със свойството си да се трансформират в сила, която да бъде
използвана от опонентите (Димов, 2019, с. 24). Всичко това ги прави все по-трудни за предвиждане, мониторинг и ранно
идентифициране, поглъщат все по-сериозен икономически и финансови ресурс, изискват адекватно информационно
осигуряване и координираното участие на множество държавни, международни и неправителствени организации.
В заключение следва да посочим, че се наблюдава отчетлива тенденция за нарастване броя на инцидентите, авариите, извънредните ситуации, кризите, бедствията и катастрофите, съпътствано от технологичното развитие на света,
все по-нарастващата обвързаност и транснационалното взаимодействие между индивиди, организации, държави и
съюзи. Сериозен проблем е фактът, че в настоящия момент посочените понятия се използват произволно, случайно,
а понякога и хаотично, без да се отчита обстоятелството, че всъщност те представляват съвсем различни неща. Ето
защо смятаме, че изясняването на тяхното съдържание, дефинирането на връзките и зависимостите между тях, както
и позиционирането им в причинно-следствения континуум допринасят за подобряване на разбирането както поотделно
за всеки един термин, така и за системата от понятия като цяло.
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ybrid warfare, the reasons necessitating it, as well as its implications have become the focus of academic attention in the
last two decades. The paper introduces the characteristics of hybrid warfare based on retrospective analysis and states that,
even though the term has been recently coined, the techniques are as old as the history of war itself. The authors endeavored
to describe the current security environment where hybrid concepts and strategies are applied in pursuit of political objectives.
Neoclassical realism has been chosen as the means to make sense of this study. The main objective of this article is to introduce
the characteristics of hybrid warfare based on the retrospective analysis.
Though the concept of “hybrid warfare” has emerged not long ago, it is not a new phenomenon in nature. While the means
by which hybrid war is conducted today have changed, the fundamental principle of utilizing a combination of conventional and
irregular methods to achieve a political objective is consistent with older forms of conflict. According to Boucher, it is the civilian
element that distinguishes hybrid from regular warfare to the extent that non-military actors and stakeholders are explicitly
involved in the political, informational and economic components of war. The degree of reliance on civilians and non-state actors
makes hybrid warfare distinctly modern [1]. Some of its features can be seen in different military conflicts throughout history.
There are numerous examples of hybrid techniques and approaches at the tactical, operational and strategic levels stretching
back at least as far as the Peloponnesian War and the writings of the Chinese philosopher, Sun Tzu, in the fifth century BC.
[2]. According to Sun Tzu, “in war the best thing is to take the enemy’s country whole and intact and be able to subdue the
enemy without fighting” [3]. However, hybrid warfare might last much longer if its protraction is beneficial to the aggressor. The
“frozen conflicts” in the post-soviet space are clear examples [3]. In the Napoleonic Wars, where British regulars challenged
French control of major Spanish cities, while Spanish guerrillas attacked their lines of communication. In the 1930s Mussolini
sent so-called “little black shirt men” to Spain to fight on Franco’s side during the civil war. All notionally opted to do so of their
own volition (as the Voluntary Troops Corps) and initially without insignia [4]. In 1938, Nazi Germany supported and armed
German co-ethnics in Czechoslovakia so that they could rise up and provoke the Czechoslovak government into some angry
response. This response would have been the basis of some Nazi German intervention launched in order to save those ethnic
populations from persecution. As Adolf Hitler mentioned at the NSDAP Congress in 1938: “I am asking neither that Germany
be allowed to oppress three and a half million Frenchmen, nor am I asking that three and a half million Englishmen be placed
at our mercy. Rather I am simply demanding that the oppression of three and a half million Germans in Czechoslovakia ceased
and that the inalienable right to self-determination takes its place” [4]. The 1979–1988 incursions into Afghanistan had forced
Soviet military planners to come to grips with asymmetric war, but many of the lessons were deliberately shelved at the time,
the result of a foolishly optimistic assumption that Moscow would be embroiled in no more such campaigns [5]. In the early
1990s, Russia used elements of hybrid war in Moldova Georgia and Azerbaijan, by financing and providing military assistance
to separatists in the regions of Transnistria, Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh. Those conflicts, for the first time
ever, set the scene for developing a methodology for the international legitimization of Russian military aggression, under
which the invasion forces initially act unofficially, without any distinctive signs and disguised as local paramilitary formations.
Following the military success they legitimize themselves at international negotiations as “a Russian peacekeeping contingent”
[6]. In 2007, the relocation of the Bronze Soldier of Tallinn the statue of a Red Army soldier led to a controversy
between Russia and Estonia. The disputes surrounding the relocation peaked with two nights of riots in Tallinn (known as
the Bronze Night), besieging the Estonian embassy in Moscow for a week, and cyber-attacks on Estonian organizations.
During the Bronze Soldier uproar, Estonia was targeted with a web attack that paralyzed the entire country. For example, it was
impossible to call for an ambulance, and online banking services were down. The identity of the aggressor was never definitely
ascertained [6]. That event portended hybrid threat to Estonia but the government managed to nip it in the bud. During its war
with Georgia in 2008, Russia, for example, made use of a combination of regular armed forces, South Ossetian and Abkhazian
militias and Russian special forces operating covertly as “local defense” troops. In 2009 and 2010, attacks by the Stuxnet virus
were detected in the information systems of Iran’s nuclear power plants. The tracks led to Israel, but many believe the United
States was the virus’ country of origin. It shows that, even though hybrid operations are rarely carried out by Western nations,
the cyber-attacks are part and parcel of their toolbox as well [6]. Modern hybrid war is a complex challenge that requires an
adaptable and versatile response to overcome. As Clausewitz stated: “Every age has its own kind of war, its own limiting
conditions, and its own peculiar preconceptions” [2]. Russia’s Chief of the General Staff, Valery Gerasimov, explicitly stated
in 2013, that Moscow would apply “the broad use of political, economic, informational, humanitarian, and other nonmilitary
measures supplemented by military means of a covert nature character” to achieve Russian interests [7]. Gerasimov does not
rule out conventional military operations. Instead, he underscores politically-led forms of rivalry alongside regular warfare [5].
Thus, the geopolitical situation in the wake of Crimean crisis makes the possibility of West-Russia rapproachment unlikely,
unless there is a dramatic change in Mosvow’s foreign policy. The conventional war between them is not desirable for any party.
Not only the war, even the ongoing geopolitical struggle, has a negative impact on both sides. The West must either accept
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Russia’s approach or at least remain in its current principled position against the latter’s policy of hegemony. Thus, no matter
how serious the security environment is, the West and Russia will not go into direct confrontation, and if the conflict is inevitable,
it will occur in the third parties, mainly by dragging them into the “hybrid warfare”. The third party can be any country located on
the Russian border. This factor underscores the relevance of the subject for much wider audience.
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COVID-19, ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ И ОТРАЖЕНИЕ
ВЪРХУ ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
доктор Павлин Русанов
Министерство на отбраната, p.roussanov@mod.bg
Резюме: Статията представя взаимовръзката между нивото на отбранителните разходи и функцията
полезност (utility function) като количествен измерител на отбранителните способности. Тази взаимовръзка
се разглежда в един дългосрочен, десетгодишен период, в който разходите за отбрана са разчетени в
рамките на базов сценарий, създаден преди настъпването на световната пандемия. При анализа на новите
макроикономически показатели за страната вследствие на коронакризата и свързаните с това променени
стойности на отбранителните разходи, се налага извършването на преоценка на нивото на отбранителните
способности. Конструират се икономически модели за възможните последствия за икономиката на страната и
респективно върху отбранителните разходи на базата на три сценария, както и математически модели, с които
се трансформират тези входни показатели в отбранителни способности. Правят се изводи за отражението
на всеки от възможните сценарии върху отбранителните способности и се предлага цялостно решение за
недопускане на значителен спад на способностите за посочения дългосрочен период.
Ключови думи: макроикономически сценарии, отбранителни разходи, функция полезност, отбранителни
способности, математически модели.
Pavlin Roussanov, PhD. COVID-19, ECONOMIC CONSEQUENCES AND IMPACT ON THE
DEFENCE CAPABILITIES
Ministry of Defence, p.roussanov@mod.bg
Abstract: The article presents the relationship between the level of defence spending and the utility function as a
quantitative measure of defence capabilities. This relationship is considered in a long-term ten-year period in which defence
spending is calculated in a baseline scenario created before the global pandemic. In the analysis of the new macroeconomic
indicators of the country as a result of the COVID-19 pandemic and the related changes of defense expenditures, it is necessary
to reassess the level of defense capabilities. Economic models are constructed for the possible consequences on the country’s
economy and respectively on the defense expenditure on the basis of three scenarios, as well as mathematical models
which transform these input indicators into defense capabilities. Conclusions are drawn for the impact of each of the possible
scenarios on the defense capabilities and a comprehensive solution is proposed to prevent a significant decline in capabilities
for the specified long-term period.
Key words: macroeconomic scenarios, defense costs, utility function, defense capabilities, mathematical models.

К

оренно променената среда на сигурност поставя нови и по-високи изисквания към отбранителните способности на
въоръжените сили. На срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г. всички съюзници поеха ангажимент за нарастване на разходите за отбрана на 2% от брутния си вътрешен продукт (БВП), като 20% от тях следва да са за ново
въоръжение и техника и свързаните с това научни изследвания. На специалната среща на върха на НАТО в Брюксел на
25 май 2017 г. Република България заедно с останалите държави членки се ангажираха да изработят свои национални
планове за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП.
Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България
до 2024 г. и в периода до 2030 г.
Националният план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г.,
одобрен от Министерски съвет през 2017 г., предвижда постепенно нарастване на разходите за отбрана като процент
от БВП на страната, като тези разходи следва да достигнат до 2% през 2024 г., а в последващия период следва да
бъдат поддържани на това ниво. Динамиката на изменение на макроикономическите показатели на страната е заложена в сърцевината на Плана, като очакванията са БВП да нарасне до 143,4 млрд. лв. до 2024 г.1
За целите на изследването ще използваме процентните съотношения на основните направления на разходите
в рамките на общите разходи за отбрана (РО) със стойностите, заложени в Националния план до 2024 г., когато те
достигат съотношение 60%:20%:20%, съответно като разходи за личен състав, текуща издръжка и капиталови разходи.
След 2024 г., до края на разглеждания период е логично това съотношение да се запази непроменено (Таблица 1).
Таблица 1
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В периода след 2017 г. настъпиха определени позитивни изменения в макроикономическите показатели на
страната и допусканията в Националния план се оказаха частично остарели. Последните актуални показатели, преди
настъпването на пандемията от COVID-19 в началото на 2020 г. и свързаната с нея световна рецесия, можем да
проследим в Есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите от 2019 г., в която се очакваше
БВП на страната да достигне заложените за 2024 г. стойности още през 2022 г.2
Използвайки споменатите макропоказатели и заложените параметри в Националния план, в помощ на изготвянето
на математически модел можем да конструираме един възможен Базов сценарий с десетгодишен хоризонт, показан в
Таблица 2. За целите на изследването допускаме, че стойностите на реалния растеж на БВП след 2022 г. постепенно
намаляват и в края на периода са вече 2,25% на годишна база. Същото се отнася и за стойностите на дефлатора на
БВП. При тези допускания през 2030 г. БВП би достигнал 202,7 млрд. лв. Използвайки параметрите на Националния
план, можем лесно да изчислим стойностите на разходите за отбрана в отделните години, като те биха превишили
стойността от 4 млрд. лв. през 2030 г.
Таблица 2
Макроикономически показатели за България и обобщени стойности на разходите
за отбрана в млн. лв. в периода до 2030 г. при Базовия сценарий

С използването на съотношенията от Таблица 1 и стойностите на разходите за отбрана от Таблица 2 можем
лесно да изчислим какви биха били стойностите в млн. лв. и като процент от общите разходи за отбрана на основните
направления на разходите в периода до 2030 г. Тези данни са показани в Таблица 3.
Таблица 3
Разпределение на общите разходи за отбрана по основните направления на разходите при Базовия сценарий

Икономически проблеми вследствие на коронакризата
и модифициране на Базовия сценарий
При настъпването на световната пандемия в Европа негативни икономически резултати се проявиха още през
първото тримесечие на 2020 г., когато в редица държави бяха приложени ограничителни мерки. През това тримесечие
БВП на ЕС като цяло отбеляза спад в размер на 2,7% в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. През второто
тримесечие на 2020 г., белязано в значителна степен от засилени мерки за ограничаване на COVID-19 в повечето
държави членки, сезонно коригираният БВП на ЕС намаля с 13,9% на годишна база. Това са най-резките спадове,
наблюдавани от началото на редовната статистика от 1995 г.3 Въпреки че макроикономическите показатели на
България бяха в известна степен по-благоприятни от тези на ЕС, икономическите сътресения не подминаха страната.
През първото тримесечие на 2020 г. българската икономика все още отбелязваше растеж в размер на 2,4%, но през
второто тримесечие спадът беше от порядъка на 8,5% на годишна база.
Редица макроикономически анализи, подготвени от Международния валутен фонд, Европейската комисия,
Министерството на финансите на България и БНБ, показват големи различия в очакванията за развитието на
ситуацията не само в рамките на настоящата година, но така също и за периода на предстоящото десетилетие. С
цел избягване на субективен подход и приемане за верен на един или друг анализ в конкретния случай ще подготвим
нашите разчети на базата на няколко макрокономически сценария, представени в Таблица 4. Сценариите, описващи
възможните варианти на растеж на БВП на страната в периода до 2030 г., за краткост могат да бъдат наречени:
песимистичен, реалистичен и оптимистичен.
Подобно на разпределението в Таблица 3, за всички години до края на десетгодишния период можем да направим
разпределение на разходите за отбрана по основните направления на разходите по трите възможни сценария.
Характерна особеност в случая е, че на практика не можем да варираме с разходите за личен състав.
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Таблица 4
Макроикономически показатели за България и обобщени стойности на разходите за отбрана
в периода до 2030 г. по трите сценария

Разчетите показват, че тези разходи са абсолютно задължителни, не могат да бъдат намалявани и трябва да се
придържаме към параметрите на базовия сценарий от Таблица 3, за да можем да осигурим постепенното попълване
на вакантните позиции и минимално възможната политика по доходите. За тази цел във всеки един от възможните
сценарии ще запазим стойностите на разходите за личен състав, както са в Базовия сценарий, а текущата издръжка и
капиталовите разходи ще се изменят в годините с по-нисък темп на нарастване. За да не претрупваме публикацията, в
таблица 5 директно показваме само процентните съотношения между основните направления на разходите в рамките
на годишните разходи за отбрана по трите сценария до 2030 г.
Таблица 5
Разпределение на общите разходи за отбрана по основните направления на разходите при трите сценария

Функция полезност
В общия случай функцията полезност (Utility function) е способността на дадена стока да задоволява определена
потребност на потребителя, бил той отделен индивид, частна компания или публична организация. Тук може да
се добави и това, че полезността на стоката или услугата е мерило, основен критерий за избора на потребителя.4
Националната отбрана е типичен случай на публично благо, което се осигурява за всички членове на обществото.
Цената на тази услуга не се определя от пазарните условия и от тази гледна точка е трудно да се оценят икономическите
ползи от националната отбрана.5
За целите на конкретното изследване няма да се занимаваме с функцията, която описва предпочитанията между
разходите за отбрана и разходите за останалите сектори на обществото, а ще се опитаме да намерим числовото изражение на ползите от вътрешното преразпределение на бюджета за отбрана между разходите за личен състав, текуща
издръжка и капиталови разходи, като това вътрешно разпределение се променя в широки граници в зависимост от размера на бюджета. Нямаме за цел да остойностяваме отделни способности, а на базата на исторически сложилите се
оптимални съотношения между дяловете на основните направления на разходите в рамките на разходите за отбрана
и някои допускания, да покажем какво може да се очаква като възможности от въоръжените сили.
Като се има предвид, че основната роля на бюджета на Министерството на отбраната е да осигурява определен
набор от способности на въоръжените сили, очакванията са този бюджет да бъде достатъчен и балансиран. Тоест
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следва, на първо място, да разполагаме с достатъчно средства, за да осигурим ресурс в трите основни направления на
разходите и, на второ място, разпределението между тях да бъде така организирано, че да се осигури едновременно
както заплащането на труда на военнослужещите, така и доставката на въоръжение и техника и съответните
им поддръжка и използване. В този смисъл полезността може да се приеме като измерител на способностите на
въоръжените сили.
В статията6 е представено изследване, базирано на модел на балансираната система от показатели за
ефективност7. Нашата конкретна цел е да бъде извършен анализ на метода на разпределение на ресурси, който се
фокусира върху промяна на концепцията, засягаща дългосрочните цели и задачи в отбраната. Приемаме, че функцията
полезност може да бъде използвана в процеса на подбор на оптимално разпределение на ресурсите, целящо
постигане на дългосрочните цели. Първата стъпка в изследването е посветена на конструирането на икономически и
математически модели, които обхващат същността на полезността. Втората стъпка е свързана с процеса на събиране
на информация и приложен анализ. Третата стъпка включва метода на преобразуване на критериите в параметри на
частичната полезност, което заляга в основата на процеса на вземане на решения.
Изчисляването на частичната полезност на разходите за отбрана е процес, който се извършва на два етапа. Първият етап включва изчисляването на коефициента на оптималния разход:

където:
ΔP е коефициент на оптималния разход;
Р – текущата стойност на бюджета;
Pmin – минималната стойност на планираните средства;
Pmax – максималната стойност на планираните средства.
Като втори етап стойността на коефициента на оптималния разход ΔP трябва да бъде сравнена с оценените
коефициенти на частична полезност на други фактори. За да извършим тези изчисления, трансформираме функцията
(1) за фактора „разход“ чрез стойностите на ΔP, което ще доведе до коефициента на частична полезност Qр на
оптималния разход от гледна точка на потребителя:

Коефициент на полезност на разходите за издръжка
Коефициентът на оптималния разход за издръжка на базата на израз (1) може да бъде представен като:

където:
ΔPти е коефициент на оптималния разход за текуща издръжка;
Рти – номиналната стойност на разходите за текуща издръжка;
Pmin – минималната стойност на планираните средства за текуща издръжка;
Pmax – максималната стойност на планираните средства за текуща издръжка.
Двете гранични стойности на разходите за издръжка като процент от разходите за отбрана могат да бъдат
установени на исторически принцип. За да не навлизаме в подробности за конкретния бюджет за целите на
функционирането на математическия модел, можем да приемем минималната стойност на разходите за текуща
издръжка в размер на приблизително 10%, а максималната стойност, към която се стремим, ще приемаме в размер
на 25% от отбранителния бюджет. Разбира се, посочените гранични стойности биха могли и да бъдат изменени за
целите на по-голяма прецизност, но това ще доведе само до известна промяна в количествените резултати, но не и в
същността на предлагания математически модел.
Коефициентът на полезност на разходите за издръжка Qти е представен с формула (4):

Коефициент на полезност на капиталовите разходи
На базата на горните разсъждения коефициентът на оптималните капиталови разходи на базата на израз (1) може
да бъде представен като:
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където:
ΔPкр е коефициент на оптималните капиталови разходи;
Ркр – номиналната стойност на капиталовите разходи;
Pкрmin – минималната стойност на планираните средства за КР;
Pкр maxЪЭ – максималната стойност на планираните средства за КР.
Двете гранични стойности на капиталовите разходи като процент от разходите за отбрана също така са установени
на исторически принцип. Минималната стойност, под която е невъзможна каквато и да е поддръжка, а да не говорим за
каквато и да било модернизация и придобиване на въоръжение и техника, което би довело до почти пълното прекратяване на бойната подготовка и компрометиране на бойната готовност, приемаме, че е приблизително 5% от отбранителния бюджет. Максималната стойност, към която ще се стремим, приемаме в размер на 30% от отбранителния бюджет.
Тук изрично трябва да се направи уговорката, че разсъжденията по отношение на граничните стойности на издръжката като проценти от общите разходи за отбрана важат в пълна сила и при оформянето на горната и долната
гранична стойност при капиталовите разходи.
Коефициентът на полезност на капиталовите разходи е представен като:

Общ коефициент на полезност
Общият коефициент на полезност на разходите за отбрана с отчитане на условието, че разходите за личен състав
са осигурени напълно, може да бъде представен като произведение на коефициентите на полезност на разходите за
текуща издръжка и на капиталовите разходи:

За целите на практическите изчисления ще се концентрираме върху подробно описаните по-горе сценарии: Базов,
СЦ 2 (Реалистичен) и двата гранични случая, представени със СЦ 1 (Песимистичен) и СЦ 3 (Оптимистичен).
Диапазон на изменение на коефициентите на полезност
В целия диапазон на изменение на разходите за текуща издръжка от 10% до 25% диапазонът на изменение на
коефициента на полезност на разходите за текуща издръжка Qти ще бъде представен в проценти от максималната
стойност (т.е. от 0% до 100%). Аналогично в целия диапазон на изменение на капиталовите разходи от 5% до 30%
диапазонът на изменение на коефициента на полезност на капиталовите разходи Qкр ще бъде представен в проценти
от максималната стойност (т.е. от 0% до 100%).
При горните допускания общият коефициент на разходите за отбрана Кп, с отчитане на формула (7), при
представените диапазони на изменения на коефициентите на полезност на разходите за издръжка и на капиталовите
разходи, ще се изменя от 0.0 до 1.0 и ще бъде представен в проценти (от 0% до 100%)8.
Полезност при различните сценарии и разпределения на основните направления на разходите
В Таблица 6 са показани резултатите от изчисленията на общия коефициент на полезност (КП) в проценти от
максималната възможна стойност за всеки от сценариите за всяка конкретна година до края на разглеждания период.
Освен това са показани и средните стойности на КП за целия период по всеки от сценариите.
Таблица 6
Общ коефициент на полезност при разглежданите сценарии
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От таблицата, на фона на данните за Базовия сценарий, се вижда нагледно как би се отразило влошаването на
икономическите показатели на страната и респективно на разходите за отбрана върху стойностите на КП на отбраната.
Освен това в последните две колони на таблицата се вижда и как процентното намаление на РО се мултиплицира
върху изменението на КП на отбраната.
Възможен изход от създалата се ситуация
Като се има предвид, че в условията на драстично променени икономически условия в целия свят прилагането
на параметрите на Базовия сценарий за България на практика вече е невъзможно, а Сценарии 1 и 3 са просто контролни за улесняване възприемането на резултатите, остава да се концентрираме основно върху по-реалистичния
Сценарий 2. При него обаче също се налага изводът, че КП на отбраната се свива в значителна степен, което е
неприемливо.
Ако искаме да запазим стойностите на КП на отбраната приблизително на нивото на Базовия сценарий, изводът,
който се налага, е, че на фона на по-ниски стойности на макроикономическите показатели на страната следва да боравим с променени параметри на разходите за отбрана. Следователно в годините до края на разглеждания период трябва
да излезем извън рамките на приетите преди разходи в размер на 2% от очаквания БВП. Това налага актуализирането
на Националния план с прецизно изчислени стойности на разходите за отбрана, осигуряващи балансираното им
разпределение по основните направления.
1
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ЗА УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪВМЕСТНИ
ОПЕРАЦИИ С ОСТАНАЛИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ЗАЩИТА
НА ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
капитан III ранг д-р Живко Йорданов
Военно формирование 32300, sas_81@abv.bg

Zhivko Yordanov. IMPROVEMENT OF THE LEGAL REGULATORY BASE FOR PARTICIPATION
OF THE ARMED FORCES IN JOINT OPERATIONS WITH THE OTHER INSTITUTIONS AT
PROTECTION THE INTERNAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Abstract: In all cases, the activity for protection of the national security of the state is a strictly regulated legal activity,
which is concluded in executive-administrative activity on the basis of and in implementation of the law. That is why one of the
approaches for improving the interaction between the Armed Forces and other institutions in the interest of the internal security
is the improvement of the normative base regulating the activities performed by the Armed Forces.
Key words: National security, Interior security, Law, Law Enforcement, Counter terrorism, Military, Police, Interaction,
Joint operations, Aproach.

С

нарастващите глобализационни процеси вътрешната несигурност на една страна не остава затворена в рамките
на обществото, а често прераства в регионална несигурност, която може да доведе до глобална криза. (Георгиев, 2011) Доказателство за това е, че военните конфликти през последните петнадесет години възникват при наличие
на вътрешнодържавна криза и, след като държавните органи се окажат неспособни да се справят с нея, възниква
военен конфликт, в който се включват и други държави от региона или страни, които имат политически, икономически
и други интереси в него. Ето защо вътрешната сигурност на всяка страна е особено важна за нейното нормално съществуване.
При наличие на заплаха за вътрешната сигурност на страната, при която се изисква максимално напрежение на
силите от отговорните институции и когато силите и средствата за нейното предотвратяване не достигат, е необходима намесата на въоръжените сили на страната. Необходимостта от участието на въоръжените сили на Република
България в съвместни операции по защита на вътрешната сигурност се прояви през 2016 г., когато формирования от
Българската армия участваха в операцията по охрана на държавната граница на Република България за предотвратяване на миграционния натиск. Други случаи, когато формирования от Българската армия и служба „Военна полиция“
бяха привлечени за издирване на лица във връзка с извършване на тежки криминални деяния. Последният случай,
в който се предвиждаше участие на формирования от въоръжените сили беше, във връзка с подготвяната операция
на въоръжените сили за подпомагане на органите на МВР по контрол за спазване на мерките за противодействие и
превенция на разпространението на новия коронавирус COVID-19 в началото на 2020 г., но поради намаляване броя
на заболелите и намаляване на мерките за изолация и превенция до въвеждане на въоръжените сили не се стигна.
Във всички случаи дейността по защита на националната сигурност на държавата е строго регламентирана правна, изпълнително-разпоредителна дейност, която се изпълнява въз основа и в изпълнение на закона, поради което
всяко действие (или бездействие) в нарушение на закона от органите, участващи в тази дейност, не поражда правни
действия, представлява нарушение или – в немаловажни случаи, и престъпление, наказуемо по реда на Наказателния
кодекс. Ето защо, като част от системата за национална сигурност дейността на въоръжените сили е строго регламентирана още в основния закон на Република България – Конституцията, а след това и в Закона за отбраната и
въоръжените сили (ЗОВС), и в редица специални закони (Закон за военната полиция, Закон за противодействие на
тероризма и др.). Законовите разпоредби намират своето приложение чрез редица правилници, наредби и инструкции,
които регламентират точно тяхното изпълнение.
В случаите на използване на въоръжените сили в съвместни операции по защита на вътрешната сигурност обаче
съществуват сериозни пропуски в правно-нормативната база още на ниво закон. Доказателство за това е, че при въвеждането на формирования от въоръжените сили за подпомагане на силите на МВР по охрана на държавната граница
се наложи да се направят спешни промени в ЗОВС, касаещи участието на въоръжените сили в операции в мирно време
(чл. 57, ал. 1), и да се допълни т. 3 „Охрана на държавната граница“. Друго доказателство за пропуските и непълнотите
в правно-нормативната база е фактът, че след въвеждане на извънредното положение с решение на Народното събрание, обн. в ДВ, бр. 22 от 13 март 2020 г. в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. в ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г. в неговите чл. 9
и 10 се наложи разписване на допълнителни правомощия на военнослужещите от въоръжените сили, като употреба
на помощни средства, физическа сили и т.н., за да могат да изпълняват задачи по подпомагане на органите на МВР,
Министерство на здравеопазването и др. институции, когато техните сили и средства не достигат. Тези разпоредби
обаче регламентират дейността на въоръжените сили само за определен момент или за определена операция, а не
регламентират тяхната дейност в цялост, което не решава проблема с празнотите в законовата рамка.
Един от подходите за усъвършенстване на взаимодействието между въоръжените сили и останалите институции
в интерес на вътрешната сигурност на Република България е усъвършенстване на нормативната база, регламентираща дейностите, изпълнявани от въоръжените сили, и в частност на основния закон, регулиращ цялостната дейност
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на въоръжените сили – ЗОВС. Отбраната на страната, защитата на нейната териториална цялост и налагането на
националния суверенитет на територията на страната, националните морски пространства и навсякъде, където важат
законите на Република България, винаги са били основен елемент на националната сигурност на страната. Това го
доказва и определението за национална сигурност, посочено в чл. 2 от Закона за управление и функциониране на
системата за защита на националната сигурност на Република България (ЗУФСЗНС). Защитата на териториалната
цялост и отбраната на страната са тъждествени помежду си, а налагането на националния суверенитет също е част от
въоръжените сили. Следователно редно е тези отношения да бъдат посочени в чл. 1 от ЗОВС на РБ, като след думите
„свързани с отбраната“ съюзите „и“, „с“ се заличават, а след думите „въоръжените сили“ се допълва „и сигурността“,
при което чл. 1 от ЗОВС ще има следния вид:
„Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани
с отбраната, въоръжените сили и сигурността на Република България.“
По същата причина следва да се допълнят и чл. 3, и чл. 6, като в чл. 3 след думата „териториалната цялост“ съюзът „и“ се заличава, а след думата „независимостта“ се допълват думите „и законно установения правов ред“. В чл. 6,
ал. 1, т. 1 и т. 2 разменят местата си, като в новата т. 1 след думите „населението при“ се допълва с думите „заплахи за
националната сигурност“, а в ал. 2, т. 6 се допълва с думите „защита на законноустановения правов ред в страната“, а
в т. 8 след думата „заплахи“ се допълват думите „за националната сигурност“, а думите „от военен характер“ се заменят
с думите „военни заплахи“.
За да се избегне спекулиране с дейностите на въоръжените сили на страната в мирно време, както и превишаване
на техните правомощия и за да не се допусне намеса във вътрешнополитическия живот на страната, следва законът
изчерпателно да изброява дейностите, които могат да извършват въоръжените сили в мирно време. Следователно, ако
се изпълняват задачи по защита на вътрешната сигурност на страната, то тези способности следва да бъдат упоменати както в чл. 6, така и в чл. 56, и в чл. 57 на ЗОВС. Освен това много често военната заплаха възниква още в мирно
време, когато все още има заплаха за вътрешната сигурност под някаква форма, поради което е добре въоръжените
сили да имат възможност изпреварващо да се развърнат в мирно време както с цел предотвратяване на заплахата за
вътрешната сигурност, така и с цел предотвратяване на евентуална последваща военна заплаха. Ето защо чл. 56 от
ЗОВС следва да се измени, като се добави нова точка „Поддържане на способности за развръщане в мирно време и защита на националната сигурност на Република България“, а чл. 57 следва да се измени, като ал. 1, т. 2 става т. 1 и след
думите „критичната инфраструктура“ думите да се заличат. Да се създаде нова т. 2 „Провеждане на самостоятелни и
съвместни операции за противодействие на тероризма и преодоляване на последиците от тероризъм“; т. 3 да стане
т. 4 и да се допълни с думите „съвместно с органите на МВР“, и да се създаде нова т. 3 „Провеждане на съвместни
операции с органите за сигурност по противодействие на разпространение на оръжия за масово поразяване, незаконен
трафик на оръжие и разрешаване на кризи за националната сигурност, възникнали в резултат на дейността на организирани и/или транснационални престъпни групи, и групово нарушаване на обществения ред.“ Алинея 3 следва да се
измени по следния начин: „При изпълнение на тези задачи военнослужещите използват оръжие и бойни средства по
реда на ЗПТ (Закон за противодействие на тероризма, обн. ДВ. бр. 103 от 27 декември 2016 г., посл. изм. ДВ. бр. 69 от
4 август 2020 г.), реда на чл. 190 и 191 и наредбата по чл. 28 от този закон“.
Употребата на оръжие, бойни и специални средства от въоръжените сили в мирно време е необходимо да бъде изчерпателно регулирано в закона и в подзаконови нормативни актове. Ето защо в чл. 28, ал. 1 изчерпателно се посочват
операциите в мирно време, при които могат да бъдат използвани оръжие, бойни и специални средства от въоръжените
сили. В същото време употребата на сила не следва да се установява по правила и процедури, а с наредба или инструкция по чл. 7а от Закона за нормативните актове (ЗНА), защото при използване на оръжие има голяма вероятност
да пострадат хора, което налага да има изчерпателни и ясни правила за нарастването на силата до употребата на
оръжие от екипажите на бойните кораби и самолети, както и при провеждане на операции за защита на вътрешната
сигурност, като антитерористични операции, съвместни операции с МВР и т.н. Това ще позволи тези дейности да се
отработят предварително и да бъдат усъвършенствани по такъв начин, че да се постигне високо ниво на сигурност
и в същото време да се увеличи бързодействието от страна на военнослужещите, и да намали отговорността от тях.
Поради това чл. 28 следва да се измени като в ал. 1, т. 1 думата „съюзническо“ се замени с думата „чуждестранно“,
след думата „бойно“ да се поставят думите „и/или гражданско“, думите „суверенитета на страната“ да се заменят
с „националната сигурност на страната“, в т. 2 думите „движещо се по начин, предизвикващ съмнение, че може да
бъде използвано като оръжие за терористични действия“ да бъдат заменени с думите „откаже да напусне въздушното
пространство, откаже да се приземи, да измени курса си или да изпълни други указания от РВД или ВВС“, в т. 4 думата
„или“ да се заличи, а след думите „масово унищожение“ се добавят думите „дейности на транснационални престъпни
групи, трафик на оръжие и стоки с двойна употреба, криза в резултат на нарушаване на обществения ред и при охрана
на държавната граница на Република България“. Алинея 2 да стане ал. 5. Алинея 4 да стане ал. 2 и да се измени: „за
употребата на оръжие и бойни средства от военните формирования по ал. 1 министрът на отбраната издава наредба“.
Думите в ал. 3 се заличават и ал. 5 става ал. 3, ал. 6 става ал. 4, при което чл. 28 от ЗОВС ще има следния вид:
„Чл. 28. (1) Министърът на отбраната по предложение на началника на отбраната разрешава използването на
оръжие и бойни средства от български военни формирования:
1. в случаите на завладяване на българско и/или чуждестранно бойно и/или гражданско средство на територията
на Република България с цел извършване на терористичен или друг акт с опасни последици за населението и/или за
националната сигурност на страната;
2. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) в случаите на нарушаване на въздушното пространство или
на правилата на полетите над територията на Република България от въздухоплавателно средство, откаже да напусне
въздушното пространство, откаже да се приземи, да измени курса си или да изпълни други указания от РВД или ВВС;

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

251

3. в случаите на навлизане във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България на
чуждестранен кораб или друго плавателно средство, което откаже да спре или се възпротиви, или прибегне до насилствени действия срещу задържането му;
4. в други случаи, когато възникне заплаха от терористични действия или опасност от употреба на оръжие за
масово унищожение, дейности на транснационални престъпни групи, трафик на оръжие и стоки с двойна употреба,
криза в резултат на нарушаване на обществения ред и при охрана на държавната граница и територията на Република
България.
(2) За употребата на оръжие и бойни средства от военните формирования по ал. 1 министрът на отбраната издава
наредба за използване на оръжие, бойни и специални средства от въоръжените сили при провеждане на операции в
мирно време.
(3) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.) Министърът на отбраната незабавно уведомява
министър-председателя и президента на републиката за предприетите действия по ал. 1 – 3.
(4) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.) Министър-председателят уведомява държавите – членки на НАТО, и държавите – членки на Европейския съюз, в случай че заплахата от терористични действия
или опасността от употреба на оръжие за масово унищожение представлява опасност за тях.
(5) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.) В случаите по чл. 130, ал. 2 министърът на отбраната по
предложение на началника на отбраната разрешава използването на оръжие и бойни средства от българските въоръжени сили и/или от въоръжените сили на съюзнически държави.“
Носене и употреба на оръжие от военнослужещите е необходимо да бъде изчерпателно регулирано както в мирно,
така и във военно време. Това налага промяна на чл. 190 и чл. 191 от ЗОВС, които регламентират носенето и употребата на оръжие от военнослужещите. Така например употребата на оръжие, бойна и специална техника във военно
време следва да става по реда на бойните устави, ръководства, наставления и тактически публикации на въоръжените
сили на Република България, а в мирно време – по реда на ЗОВС, наредбите и инструкциите на министъра на отбраната и уставите на въоръжените сили. Следователно чл. 190 от ЗОВС следва да се измени, като в ал. 1 след думите
„служебно оръжие“ думите се заличават. Създава се ал. 2 „Във военно време военнослужещите използват оръжие и
бона техника съгласно бойните устави, ръководства, наставления и тактически публикации на въоръжените сили.“ и
ал. 3 „В мирно време военнослужещите носят и употребяват оръжие по реда на този закон, наредбите и инструкциите
на министъра на отбраната и уставите на въоръжените сили.“ Чл. 191 следва да се измени, като в ал. 1, т. 1 думите „въоръжено“ и „с оръжие“ се заличават, а след думите „срещу тях“ се допълнят думите „или върху друг военнослужещ“. В
точка 2 думите „въоръжено“ се заличават, а след думата „върху“ се изписват думите „цивилни граждани“. В т. 3 думата
„субект“ се заменя с думите „физическо лице“. Създават се т. 4 „за предотвратяване на тежко престъпление“ и т. 5 „при
опит за бягство на задържано лице, проникнало в охраняван обект, заподозряно в тероризъм или друго престъпление
по НК“. Създава се нова ал. 2 „При носене на служба от състава на денонощния наряд военнослужещите употребяват
оръжие по реда на Устава за войсковата служба и правилата и инструкциите, утвърдени от съответните командири
(началници) на военни формирования. Алинея 2 става ал. 3, ал. 3 става ал. 4, ал 4 става ал. 5 и се допълват думите
„и стандартните оперативни процедури за съответната операция“, при което чл. 191 ще изглежда по следния начин:
„Чл. 191. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2016 г.) В мирно време военнослужещите могат да използват служебното оръжие
като крайна мярка при:
1. нападение или непосредствена заплаха срещу тях или върху друг военнослужещ;
2. нападение или непосредствена заплаха върху цивилни граждани;
3. нападение върху охраняван обект или физическо лице.
4. за предотвратяване на тежко престъпление
5. при опит за бягство на задържано лице, проникнало в охраняван обект, заподозряно в тероризъм или друго
престъпление по НК.
(2) При носене на служба от състава на наряд по войсковата служба военнослужещите употребяват оръжие по
реда на Устава за войсковата служба и правилата и инструкциите утвърдени от съответните командири (началници)
на военни формирования.
(3) Военнослужещите са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено използването
на служебно оръжие, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(4) След използване на служебното оръжие в случаите по ал. 1 военнослужещите са длъжни да докладват писмено на непосредствения си командир или началник.
(5) Използването на служебното оръжие от военнослужещите, участващи в международни операции и мисии извън територията на страната, се урежда с правилата за използване на сила и стандартните оперативни процедури за
съответната операция.“
Към момента редът за въвеждане на въоръжените сили в операции по защита на вътрешната сигурност на Република България не е изчерпателно и точно регулиран. Това е важно, за да не може да се спекулира с използването
на въоръжените сили в мирно време и да се злоупотреби с техните сили и средства. ЗОВС предвижда еднакъв ред за
въвеждане на въоръжените сили както при отбрана на страната, така и при участие на военни формирования в защита
на обекти от критичната инфраструктура. Дейностите по отбраната на страната и дейностите по охрана и отбрана на
обекти от критичната инфраструктура са различни, още повече че при провеждането на операция по охрана на обекти
от критичната инфраструктура в мирно време и охраната и отбраната на същите обекти във военно време следва да
се използват различни тактики, техники и процедури, които трябва да бъдат осигурени с необходимата правно-нормативна база. Ето защо е необходимо тези дейности да бъдат разграничени една от друга. Това може да стане като
двете дейности бъдат отделени в отделни глави, като заглавието на глава шеста от ЗОВС „ОХРАНА И ОТБРАНА НА
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ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“ се промени на „ОХРАНА И ОТБРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ и се създаде глава
6а „УЧАСТИЕ В ОПЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНСФРАСТРУКТУРА НА СТРАНАТА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И ПОДПОМАГАНЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ В
ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИОННОУСТАНОВЕНИЯ ПРАВОВ РЕД И ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА“, в която ще
бъде включен чл. 132, като ал. 2 следва да се заличи, ал. 3 да стане ал. 2 и да се създава нова ал. 3, която да гласи:
„Преди началото на операцията по защита на стратегически обекти и на обекти от критичната инфраструктура командирите на формированията, отговорни за изпълнението на операцията, организират обследване на обектите самостоятелно или съвместно с други въоръжени сили или органи на МВР“. За да се регулират ясно правилата за въвеждане на
въоръжените сили в операции по защита на вътрешната сигурност е добре да се създадат членове в закона, които да
регламентират това, като например се създадат нови чл. 132а, чл. 132б и чл. 132в, които да имат следния вид:
„Чл. 132а. (1) Участието на военни формирования в предотвратяване на терористични актове и в преодоляване
на последиците от тях се извършва в съответствие с наредбите, инструкциите и плановете за действие в тези условия.
(2) Областните и общинските планове за противодействие на тероризма следва да се съгласуват с началника на
гарнизона или с началника, който следва да предостави военни формирования за участие в такива операции;
Чл. 132б. (1) Участието на военни формирования в съвместни операции по защита на конституционноустановения
правов ред и защита на държавната граница на Република България се извършва по реда на инструкцията по чл 33
от закона и съвместните наредби и инструкции между въоръжените сили и службите за сигурност и обществен ред.
(2) Плановете за съвместни действия се изготвят предварително, съгласуват се между командирите/началниците
на участващите формирования и се утвърждават от старшите ръководители на съответните институции.
Чл. 132в. (1) Въвеждането на формированията от въоръжените сили в тези операции става по искане на министъра на вътрешните работи или съответния областен оправител до министъра на отбраната или началника на отбраната.
(2) В неотложни случаи въвеждането на военни формирования може да стане по искане на областния директор
на ОДП, директора на РДГП, директора ТД „НС“ до командира на вид въоръжена сила или до съответния началник на
гарнизон.
(3) В случайте по ал. 2 командирът на вид въоръжена сила или началникът на гарнизона е длъжен незабавно да
уведоми началника на отбраната или министъра на отбраната.
(4) В случай, че началникът на отбраната или министърът на отбраната не разрешат участието на военните формирования в съответната операция, съответният командир/началник изтегля военните формирования и ги оставят в
готовност до следващо нареждане.“
В така структурирана глава 6а ще има ясен ред за въвеждане на въоръжените сили както за охрана на обекти от
критичната инфраструктура, така и за останалите операции за защита на вътрешната сигурност. Освен това изчерпателно могат да бъдат разпределени отговорностите по изработване и съгласуване на плановете за съвместни действия и за въвеждане на въоръжените сили в конкретни операции, като по този начин се запълват още някои празноти в
правно-нормативната база относно взаимодействието между въоръжените сили и другите институции в мирно време.
Тъй като съществуват две легални определения за понятието „криза“ – едно в преходните и заключителни разпоредби на ЗОВС и едно в преходните и заключителни разпоредби на ЗУФСЗНС, като нито един от посочените закони не
се явява специален по отношение на другия, то в този случай понятията са равнопоставени и следва да се прилагат
едновременно. Ето защо е необходимо понятието „криза“ в § 1, т. 20 от ЗОВС да се допълни и определи като „събитие,
което води до нестабилност в политическата и обществената сфера, предизвикващо рязка промяна на установеното
състояние на икономиката и обществения живот и нарушава състоянието на национална сигурност в резултат на целенасочени деяния на лица, групи и/или организации, или форсмажорни обстоятелства.“ Приемането на единно понятие
за криза следва да уеднакви разбирането и планирането на дейностите при настъпване на криза за сигурността на
страната.
Всички тези изменения в ЗОВС би следвало да не са изолирани, а да доведат до изменение и в други закони, като
ЗПТ, ЗУФСЗНС и др. Така в ЗПТ следва чл. 4, ал. 1 да придобие следния вид: „Формированията от въоръжените сили
се въвеждат за участие в антитерористична операция по реда на ЗОВС на РБ“, а ал. 4 на чл. 22 от същия закон да се
допълни с думите „и с началника на съответния гарнизон по реда на ЗОВС на РБ“. А навсякъде в ЗУФСЗНС думите
„положение на криза“ да се променят с „извънредно положение“. Целта на тези промени е, първо, да се въведе единно
понятие за криза и в ЗОВС, и в ЗУФСЗНС, след което да се съгласуват действията на всички органи, имащи отношение
към предотвратяване на кризата и ликвидирането на последствията от нея.
В заключение може да се каже че с тези промени в основния закон, регламентиращ дейността на въоръжените
сили, и един от основните закони в сферата на националната сигурност следва да се запълни една голяма празнина в
правно-нормативната база, която към момента е неурегулирана или в най-добрия случай се регулира със заповеди по
ведомствата и други административни актове.
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА СИНТЕЗ
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
НА ОПОЗНАТА КАРТИНА НА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА
Красимир Костадинов
Резюме: В доклада е разгледан и анализиран процесът на добиване и предоставяне на информация за
обстановката в морските пространства. Представени са структурата и линиите на комуникации на системата
на Военноморските сили, осигуряващи тази дейност, както и изискванията за надграждане на способностите за
наблюдение. Като резултат от изследванията са предложени възможности за усъвършенстване на системата на
Военноморските сили за добиване на информация и изграждане на опозната картина на морските пространства.
Ключови думи: морска сигурност, морски пространства, наблюдение, Военноморски сили.
Krasimir Kostadinov. OPTIMIZATION OF THE SYNTHESIS PROCESS AND PROVISION OF INFORMATION FOR
CONSTRUCTION OF THE LATE PICTURE OF THE SEA SPACES
Abstract: The report examines and analyzes the process of extracting and providing information about the situation in
the sea. The structure and lines of communication of the system of the Navy, providing this activity, as well as the requirements
for upgrading the monitoring capabilities are presented. As a result of the research, opportunities have been proposed for
improving the system of the Navy for obtaining information and building a familiar picture of the sea areas.
Key words: maritime security, maritime spaces, surveillance, naval forces.

У

величеният корабен трафик в югозападната част на Черно море и в частност в морските пространства на Република
България, все по-интензивното използване на изключителната икономическа зона на страната за риболов, търсене
на нефт и газ, както и либерализирането на режима на използване на малките плавателни съдове (яхти, катери, лодки,
рибарски кораби) допринасят за увеличаване на възможностите за нелегална икономическа дейност и за системно
нарушаване на суверенни права. Тези предизвикателства, както и периодичните ескалации на напрежение и противопоставяне на държави в региона наложиха държавата и в частност Военноморските сили да предприемат мерки и
дейности за повишаване способностите си за морска ситуационна осведоменост и изграждане на опозната картина на
морските пространства (ОКМП).
Развитието на системите за морско наблюдение е един от двата основни приоритета, поставени от НАТО към Република България по развитие на способности в настоящия период на планиране на отбраната в Алианса. Повишаване
способностите по морска ситуационна осведоменост чрез изграждането на нови способности за брегово наблюдение
ще допринесе за изграждането на пълна опозната картина на морската обстановка в българските морски пространства.
Получената информация е част от общата картина за ситуацията на море в рамките на НАТО и ЕС. Тази картина се
обработва и представя в Оперативния център за морски суверенитет и наблюдение, във Военноморския координационен елемент и Военния команден център. Също така може да бъде предоставена и във военноморското командване
на НАТО в Нортууд – MARCOM. [2]
Добиването, обработването, съхранението и предоставянето на информация са сложни процеси, изискващи наличието на изградени и функциониращи системи, които да реализират тези дейности. Това са системи за командване,
комуникации, разузнаване и изискват едновременно развитие на процесите, организацията, технологиите и човешкия
капитал, които в своята цялост засилват съществуващите и улесняват придобиването на нови способности. [3]
Основната дейност при изграждане на ОКМП е наблюдението. То осигурява добиването на информация за надводното, подводното и въздушното пространство и създаването на единна картина на обстановката на море в интерес
на поддържането на благоприятен оперативен режим и контрол на режима на корабоплаване в морските пространства,
ранното предупреждение и своевременното реагиране на потенциални рискове и асиметрични заплахи. Военноморските сили добиват информация за обстановката в морските ни пространства чрез следните средства:
● брегова радиолокационна система за наблюдение;
● кораби;
● летателни средства.
Бреговата радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – ЕКРАН, е
съвременна, напълно автоматизирана система за добиване на информация за надводното, подводното и въздушното
пространство и функционира като интегрална част от системата на НАТО за командване и управление – MCCIS. Системата ЕКРАН бе изградена през 2011 г. с финансиране по програмата FMF на Съединените щати за подпомагане в
областта на отбраната. Бреговата система за наблюдение на ВМС ЕКРАН е предназначена за създаване на единна
картина на обстановката на море в Оперативен център за морски суверенитет и във Военен команден център. Оперативната архитектурата на системата ЕКРАН е следната:
● оперативен център за морски суверенитет (ОЦМС) – разположен в град
● Варна, в състава на Морски оперативен център;
● два регионални центъра за контрол на корабоплаването (РЦКК);
● брегови постаове за радиотехниеско наблюдение;
● интегрирана цифрова преносна комуникационна среда – изградена на основата на стационарната комуника-
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ционно-информационна система на Българската армия – „Странджа“, с допълнително изградени радиорелейни трасета в направленията извън обхвата на системата „Странджа“.
Системата е информационно ориентирана, т.е изградена е като мрежа от сензори, сървъри и комуникационно
оборудване, чиято основна цел е събиране на информация за корабния трафик, автоматичен пренос и обработка на
тези данни в реално време, изобразяването им в ОЦМС върху електронна карта, както и разпространението на така
формираната опозната картина на надводната морска обстановка до всички потребители на системата. Същевременно в ОЦМС се поддържа постоянен автоматизиран обмен на информация с външни системи, като системата VTMIS от
състава на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, системата на НАТО за сигурност и безопасност на
корабоплаването MSSIS, както и системата V-RMTC за контрол на морския трафик на ВМС на Република Италия. [6]
Както беше отбелязано по-горе, системите за разузнаване, наблюдение и ранно предупреждение се състоят от
стационарни и подвижни постове за наблюдение, снабдени с интегрирани, радиотехнически, оптикоелектронни и други
средства, както и от пунктове за събиране, обработка, анализ и обмен на информация на национално и съюзно ниво.
Обобщените данни, получени в реално време, спомагат за изграждане и поддържане на пълна и опозната картина на
въздушната, наземната и морската обстановка, която се предоставя на потребителите в реално време. Конкретните
възможности на тези системи зависят основно от възможностите на сензорите и радарите.
Най-краткото определение на понятието „Опозната картина на морските пространства“ е „какво се случва в морските пространства в реално време“. Тази картина трябва да съдържа местонахождението и идентификацията на всички обекти в зоната от интерес. Тя съдържа информация за надводни, подводни, въздушни и космически обекти. За това
може да се даде по-широко определение за „опозната картина на морските пространства“: „Синтезиране на придобита
информация чрез различни средства, методи и способи (технически, оптически, разузнавателни и аналитични), нейната обработка (първична, вторична и третична) и визуализация и върху единен интерфейс (среда за взаимодействие
между предоставящия информация и потребителя и инструменти за управление от него) в йерархични информационни
слоеве (карта, райони, разположение на обектите и т.н.) с цел предоставяне на единна опозната картина на морската
обстановка на потребител, притежаващ делегирани права за взимане на решение за действие при провеждане на
операция в зоната на отговорност“ ( фигура 1). [2]

Фиг. 1. Aрхитектура на опозната картина на морското пространство
Процесът на доставяне на големи количества различна информация от различни източници едновременно в по-изчерпателна и лесноуправляема форма е известен като синтез на данни. Този процес свързва отделните елементи в едно
цяло, в една обща система и по този начин създаваме опозната картина на морските пространства в реално време. Това
включва обработка на сигнали и изображения, теория на управлението, дизайн на база данни, мрежи, стандарти за данни
и компютърен интерфейс. Във военната сфера синтезът на данни се извършва в следните области [1, 4]:
● разузнаване, наблюдение и опознаване (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR) – чрез сензори;
● командване и управление (Command and Control – C2);
● комуникации (Communications – C);
● компютри (Computers – C).
Тези области обединени изграждат системата за командване, управление, свръзка, компютри, разузнаване,
наблюдение и опознаване C4ISR (Command and Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance). [8]
Процесът на доставяне на големи количества различна информация от различни източници едновременно е даден на фигура 2:
Опозната картина на морската обстановка се изгражда и поддържа на различни нива във Военноморските сили.
Тя е адаптирана към потребностите от различните нива на структурата за командване и управление. Обикновено при
по-високите нива на командване и управление зоната от интерес на по-старшия командир (оперативно и стратегическо
ниво) е по-обширна и навременността на данните е по-малко критична. [5]
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Фиг. 2. Aрхитектура на опозната картина на морското пространство
По този начин поради йерархичния характер на военноморската система за командване и управление (С2) и процесите, свързани с нея, се изграждат различни по съдържание ОКМП, поддържащи различни ешелони и райони на
военноморската операция, съдържащи припокриваща се информация (фигура 3). ОКМП трябва да осигурява синтезиране и представяне на информация, свързана както с бойни, така и с небойни кораби.

Фиг. 3. Интегрирана система за командване и управление на ВМС
Получаването на информация от всяка тактическа единица в зоната за действие, интегрирането и споделянето на
тази информация към различни ползватели в реално време са от решаващо значение за действията на собствените
силите в зоната на операцията за постигане на определена цел и желаното крайно състояние. Тактическите единици
са основните източници за добиване на информация при изграждането на ОКМП. [1, 4]
Поради различния характер на опознатите картини ОКМП и опозната картина на бойните действия най-често се
изграждат чрез различни информационни системи (фигура 4).
Изграждането на ОКМП най-общо може да бъде представена като система от две подсистеми. Това са системата
за получаване на данни и определяне на обектите и системата за обработка и предаване на данните и изграждане на
съгласувана картина в единна среда. Функционирането на тази сложна система е изградено на три нива:
● получаване и събиране на данни от сензори;
● проверка, обработка и записване на информацията;
● предоставяне на информация на различни потребители. [7]
Анализите на техническите параметри на съвременните сензори и локатори, както и изискванията за експлоатация
дават основание да се твърди, че ефективни за използване могат да бъдат:
За осигуряване на радарното обследване на оперативната зона на интерес – радари GEM, които са проектирани за
земно базиране и осигуряване на брегово наблюдение, и радари Selux. Радарите Selux не влизат в комплекта на системата
на фирмата Lockheed Martine и са интегрирани допълнително в системата ЕКРАН. И двата типа радари работят в 3-см
диапазон и осигуряват откриване на радиолокационни цели на дистанции при определена радиолокационна наблюдаемост.
За подсистемата за оптикоелектронно наблюдение осигурява воденето на визуално наблюдение. Използват се
2 типа TV/IR камери – FLIR и COHU. Както всеки друг сензор от системата, и камерите могат да бъдат управлявани
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дистанционно. Чрез инсталираните FLIR TV/IR камери могат да се наблюдават обекти в пълна тъмнина, прах и лека
мъгла, както и да се проследяват автоматично обекти с размерите на човек на дистанция до 1,8 мили, при активен ъгъл
на наблюдение от 20°.

Фиг. 4. Оперативна опозната картина морската обстановка
За автоматизирана идентификация на кораби – доставените и монтирани по проекта ЕКРАН AIS приемници поддържат два режима – клас А и клас В, т.е. за наблюдение на кораби над и под 300 тона съгласно SOLAC. Предоставят
статична и динамична информация за корабите, като име, позивна, IMO и MMSI номера, навигационно състояние,
дестинация и очаквано време на пристигане в пристанище, тип на товара и др. Също така поддържат способности за
получаване на текстови съобщения от корабите, оборудвани с AIS транспондери, а далечината на наблюдение може
да достигне до 180 морски мили, тъй като AIS средствата работят на принципа на ретранслацията.
Гласовата комуникационна подсистема е изградена на базата на Lockheed Martin Universal Communications
Platform (LM-UCP), която конвертира глас и данни за пренос чрез IP протокол (VoIP). Подсистемата включва радиостанции Harris VHF (Falcon II / RF-5800MHH004) и Harris HF Radio (Falcon II / RF-5800HMP025), NIU (Network Interface Unit),
който свързва радиостанциите с IP базираната мрежова среда, RCU (Radio Control Unit), чрез който се осъществява
дистанционното управление на радиостанциите, и отделна IP базирана телефонна свръзка между организационните
нива по хоризонтала и вертикала.
Преносната подсистема е изградена като локална компютърна мрежа (Local Area Network – LAN) на базата на
Ethernet стандарта и TCP/IP протокола. Тя служи за обединяване на елементите на другите подсистеми по възли
(БПРТН), чрез необходимите конвертори, с цел предаване на добитата информация на следващото ниво, отдалечено
управление на техническите средства, диагностика и администриране.
Използването на тези радари и сензори и оптимизирането на работата на системата за изграждане на ОКМП
ще дадат възможност да се наблюдават по-обширни райони и да се осигури достатъчно време за нужната реакция
на заинтересованите структури и ведомства. Надграждането и траннсформирането на техническите възможности на
бреговата система ЕКРАН стои на дневен ред и в момента активно се работи за тяхното осъществяване. То ще бъде
извършено по международни партньорски програми на няколко етапа, като всеки етап ще съдържа изпълнението на
определени задачи и достигане на предвидените способности. По този начин ще бъде осигурена възможност за изграждане на своевременна пълна и точна картина за реалната ситуация на море.
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Резюме: Лидерската подготовка е ядрото на командирското изграждане на курсантите на ВВМУ
„Никола Й. Вапцаров“, като в него наред с аудиторната подготовка, използването на тренажори и психологически
тренинги съществено място заема лагерът „Лидерска подготовка“, който дава възможност на курсантите
да проявят и изпитат своите лидерски умения. Настоящото изследване има за цел да провери влиянието на
лагера „Лидерска подготовка“ 2020 върху мотивацията на курсантите за лидерска изява, върху саморефлексията
относно социалните им умения и сплотяването на екипажите. Резултатите показват, че лагерът е създал
успешно предпоставки за стимулиране на по-интензивна саморефлексия, самоконтрол, мотивация, както и
необходимост от апробиране на различни видове социални умения. Изследването дава възможност да се оцени кои
от тренингите и задачите се възприемат като най-ползотворни от курсантите и кои следва да се преосмислят
при внедряването им в ежегодните лагери „Лидерска подготовка“. Извлечени са много поуки в рамките на
проведените фокус групи с десет екипажа и анкета с всички участници в лагера.
Ключови думи: лидерска подготовка, лидерство, военно обучение, ВВМУ, курсанти, лагер, екипаж.
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Abstract: Leadership training is the core of the commander’s features development of the cadets of VVMU
“Nikola Y. Vaptsarov”. In it, along with the classroom training, the use of simulators and psychological training, the camp
“Leadership training” performs a significant role, during which the cadets can test and demonstrate their leadership skills. The
present research aims to examine the influence of “Leadership Training Camp” 2020 on cadets‘ motivation for leadership, their
group cohesion and self-reflection of social skills. The results show that the camp has successfully created prerequisites for
stimulating more intense self-reflection, self-control, motivation, as well as the need to test different types of social skills. The
research provides an opportunity to assess which of the trainings are perceived as the most useful by the cadets, and which
one should be reconsidered in order to improve the annual camps “Leadership Training”. Many lessons have been learned from
the conducted focus groups with ten crews and a survey with all of the camp’s participants.
Key words: leadership training, leadership, military training, Naval academy, cadets, camp, crew.

Л

идерството е явление, което непрекъснато се развива и обогатява, като това предполага постоянното му изследване и внедряване на научните постижения в образователните програми, особено когато става въпрос за подготовката на офицери за въоръжените сили. По своята същност лидерската подготовка е един от основните компоненти
на обучението на бъдещите офицери. Тя предоставя възможности за лидерска изяваq като ръководство и поемане
на отговорност, развива необходимите за специфичната професия способности и качества и възпитава цялостната
личност на обучаемия. С оглед на нейното усъвършенстване през 2015 г. екип от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ направи
проучване на опита на Полската военноморска академия в Гдиня и на Военноморската академия на САЩ, Анаполис,
в резултат на което се въведе нова структурна организация на курсантските подразделения с цел повишаване качеството на лидерската подготовка. Съществена част от тази иновативна промяна е въвеждането на ежегоден лагер
„Лидерска подготовка“.
Концепцията в организирането и провеждането на лагера се състои в това, че той следва да бъде комплекс от разнородни задачи, за успешното изпълнение на които е необходима проявата на лидерските качества и способности на
курсантите. Фокусът му е насочен към формалният лидер, неформалният лидер и груповата ефективност на екипажа.
В лагера „Лидерска подготовка“ участват всички курсанти от втори до пети курс на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, структурирани в един курсантски дивизион с два курсантски отряда, като всеки отряд има в състава си по пет курсантски
екипажа (общо десет). Провежда се в началото на всяка академична година, в рамките на 5 дни, във войскови район,
числящ се на ВВМУ, в който може да се изпълняват задачи както на море, така и на суша.
Тренингите, проведени по време на лагер „Лидерска подготовка“ 2020 са следните (Табл. 1):
Настоящото изследване има за цел да установи и анализира влиянието на лагер „Лидерска подготовка“ 2020
върху мотивацията на курсантите за лидерска изява, върху саморефлексията относно социалните им умения и сплотяването на екипажите.
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Описание на основните тренинги, проведени с курсантите
Име на тренинга

Таблица 1

Същност на тренинга

Ориентиране

Тактическа задача с използване на военноприложни навици, физическа
издръжливост и вземане на решение при дефицит на време и
информация. Подобряване на груповата динамика.

Междуекипажно

Състезание за енергизиране на отборния дух, подобряване на груповата
динамика и изпълнение на задачи при дефицит на време и информация.

състезание
Търсене и спасяване

Затвърждаване на морските приложни навици, физическата издръжливост
и екипното взаимодействие

Оцеляване на море

Автоматизиране действията на членовете на екипажа и превръщането
им в навици за оцеляване на море при критични ситуации по време на
плаване.

Изграждане на сал

Повишаване на груповата ефективност и синергичност. Използване на
креативност и творчество, съчетано с групово вземане на решение.

Носилка и оръжие

Повишаване на доверието между командира и членовете на екипажа.
Оптимизиране на груповата ефективност на курсантския екипаж.

Кросфит

Психофизически тренинг със състезателен характер. Подобряване на
физическата издръжливост и отборния дух.

Преливане на вода

Тренинг за сплотяване на екипа и синхрон на действията. Подобряване на
отборния дух. Супервизия на командира и оптимизиране на действията на
членовете.

Вземане на решения

Тренинг, в който екипажът взема групово решение по важен въпрос за
оцеляването и функционирането на малката флотска единица.

Разрешаване

Тренинг със симулирани ситуации и предварително зададени екипни роли
с цел разрешаване на конфликт от командира на екипаж между членове
на екипажа.

на конфликти
Стъкмяване на Ял-6

Придобиване на навици по морско дело от членовете на екипажа и
синергия.

Възли и управление

Тренинг за подобряване на морските приложни навици и придобиване на
умения по управление на безпилотна летателна система.

на БЛС

Основната хипотеза, с която подходихме към изследването, е, че лагерът „Лидерска подготовка“ 2020 оказва положително влияние върху мотивацията на курсантите за лидерска изява, стимулира саморефлексията им в различни
ситуации и като цяло стимулира лидерското им изграждане.
Задачите на изследването са:
1.Подготовка на анкета.
2. Подготовка на въпросник за провеждане на фокус групи.
3. Провеждане на анкетиране на участниците в лагера.
4. Провеждане на фокус групи.
5. Обработка и анализ на резултатите и извличане на приложни перспективи за усъвършенстване на сценария за
провеждане на лагера в следващите години.
Методите за изследване са анкета и групово интервю (фокус групи).
За целта на изследването е разработена анкета, съдържаща 15 въпроса, която се провежда с всички участници в
лагера (общо 90 души) след края на тренингите.
Фокус групите са проведени с всички 10 екипажа (общо 90 души).
Обработката на емпиричната информация е направена с програмен продукт Microsoft Excel.
Анализът на данните извежда съответните резултати в следните области:
1. Групова сплотеност и екипност
Постигането на адаптивност и синхрон на курсанта с екипажа предполага овладяване, осмисляне и вътрешно възприемане на социалния живот в групата. Степента на тази приспособимост определя доколко обучаемият ще се включва активно в живота на този социален микроорганизъм и доколко ще се асоциира като пълноценен негов елемент.
От получената обратна връзка по отношение на груповите взимоотношения (фиг. 1) изследването показва, че 98%
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от курсантите твърдят, че лагерът „Лидерска подготовка“ 2020 е подобрил груповата сплотеност и екипността.
Като най-успешен в тази област (фиг. 2) се обособява тренинг „Ориентиране“, който обучаемите оценяват като
предоставящ най-големи възможности за групова ефективност и синергичност. Следват го „Междуекипажно състезание“, „Търсене и спасяване“ и „Изграждане на сал“, като високо оценени в приноса си за подобряване на груповите
взаимоотношения.

Фиг. 1. Влияние на лагера върху
груповата сплотеност на екипажа

Фиг. 2. Тренинги, оказали влияние върху сплотяването на екипажите

От тези резултати следва да се направи изводът, че лагерът „Лидерска подготовка“ 2020 е оптимизирал успешно
психологическия климат в екипажите и е повишил груповата сплотеност и екипността.
2. Лидерски качества на командира
Изследването показва, че 86% от обучаемите смятат, че по време на изпълнение на задачите са се проявили силно лидерските качества на командира на екипажа, 14% са уклончиви или несъгласни с това (фиг. 3). Тренингите „Ориентиране“, „Междуекипажно състезание“, „Носилка и оръжие“, „Вземане на решение“ и „Разрешаване на конфликти“
се оценяват най-високо от курсантите (фиг. 4), от гледна точка на възможността, която те им предоставят за лидерска
изява и поемане на отговорност.

Фиг. 3. Проявени лидерски качества
на командира на екипажа по време
на лагера

Фиг. 4. Тренинги, в които са проявени най-силно лидерските
качества на командира на екипажа

На базата на получените резултати е целесъобразно при планирането на тренинги за следващата година да се
използват изведените пет основни тренинга, посочени от курсантите, да се прецизират тренингите, получили ниски
оценки, и да се разработят нови, в които да се проявят лидерските качества на командира.
3. Критични ситуации
По време на лагер „Лидерска подготовка“ 2020 курсантите изпълняват задачи и взимат решения в условия на де-
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фицит на време, липса на информация и промяна на обстановката. Това следва да породи у тях интензивно мислене,
адекватна оценка на ситуацията, способности за взимане на решения и като цяло да извади наяве качества, които
обучаемите не използват много често в своето ежедневие.
Изследването показва, че 62% смятат, че са проявили такива качества и използването им е било успешно, докато
останалите 38% – че не се налага употребата на по-различни качества от тези, които проявяват във всекидневието си
по време на курсантското обучение (фиг. 5).
От гледна точка на условията на поставените задачи 74% от тях са съгласни с това, че обстановката е динамична
и успява да тренира необходимите реакции в критични ситуации, а 26% мислят, че тя не е особено интензивна или не
е постигнато необходимото ниво на критичност (фиг. 6).

Фиг. 5. Необходимост от вземане
на решение в
критични ситуации

Фиг. 6. Използване на качества,
неприлагани
често в ежедневието

От това следва да се изведе необходимостта от повишаване на трудностите и предизвикателствата, имплементирани в игрите, с цел да бъде постигнат максимално реалистичен и ползотворен тренинг, който да изведе на преден
план повече от „скритите“ качества на обучаемите.
4. Емоционална интелигентност
Емоционалната интелигентност е комплексна интегралност от способности, поведения и ценности, градивен елемент на успешната реализация на личността в условия на предоставените възможности, и основна предпоставка за
развитието на лидерски черти и умения. Поради това изследването съдържа въпроси, които имат за цел да проверят
как са провокирани от различните събития в лагера компоненти на емоционалната интелигентност.
Резултатите показват, че по време на лагера са използвани най-силно мотивацията и социалните умения, последвани от самосъзнанието, самоконтрола и в най-малък процент – емпатията (фиг. 7). Това са и основните компоненти,
които следва да бъдат развивани както в последващите лагери, така и по време на цялото академично обучение на
курсантите от ВВМУ.

Фиг. 7. Компоненти от емоционалната интелигентност,
използвани от курсантите по
време на лагера
Тук следва да се постави акцент върху това, че повече от половината членове на екипажите, класирани на първите три места в лагер „Лидерска подготовка“ 2020, са посочили именно компонентите „мотивация“, „самосъзнание“ и
„самоконтрол“ като основните качества, използвани от тях по време на лагера.
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От това може да се направи изводът, че развитата емоционална интелигентност е фундаментална предпоставка
за ефективно лидерство и продуктивна групова динамика.
Според анкетираните качествата, които са използвани най-често извън гореописаните, са издръжливост, екипност,
самоувереност и креативност, а съвсем рядко – харизма, интуиция и адаптивност, което е напълно разбираемо от
гледна точка на спецификата на военноморската професия.
5. Мотивация
Мотивацията е движещата сила за постигане на целите. Тя стои в сърцевината на лидерството и армейската
професия. Без нея обучаемите не биха могли да постигнат забележителни достижения в своята кариера, въпреки
наличието на заложбите, които притежават. В основата на просперитета, разсъждавайки по линия на особеностите на
военноморското образование, стои базисната предпоставка „вътрешна мотивация“, която обхваща интензитет и постоянство в поведението, целеустременост, любознателност, приоритизация и по своята същност е основната вътрешна
сила на индивида.
В тази насока изследването показва, че 86% от обучаемите са преминали през всички предизвикателства в лагер
„Лидерска подготовка“ 2020 с високо ниво на мотивация. Останалите 14% смятат, че тя не е по-висока от тази, която
имат в ежедневието си (фиг. 8).

Фиг. 8. Ниво на мотивацията по време
на лагер „Лидерска подготовка“ 2020

Фиг. 9. Тренинги, изискващи високо ниво на мотивация

Като тренинги, изискващи високо ниво на мотивация, курсантите посочват „Междуекипажно състезание“, „Ориентиране“, „Изграждане на сал“ и „Кросфит“ (фиг. 9). Следователно трябва да се увеличи броят на провежданите подобни
дейности.
6. Разрешаване на конфликти
Тренингът „Разрешаване на конфликти“ има за цел да покаже различните
стилове на разрешаване на конфликт, като поставя обучаемите в симулирана
среда с екипни роли и предварително подготвени участници за някои от тях.
Прави се за първи път в „Лидерски лагер“ 2020 и според получената обратна
връзка (фиг. 10) 59% от курсантите смятат, че тренингът е ефективен, защото
показва подхода на командира за разрешаване на конфликти в екипажа, докато
останалите 41% не подкрепят това.
От получената обратна връзка следва да се направи изводът, че е необходимо прецизиране и преосмисляне на детайлите и сценария на обучителната
игра „Разрешаване на конфликти“ или нейното отпадане. Основната трудност
произтича от невъзможността за реалистична симулация на конфликт в екипажа, което се дължи на яснотата на участниците относно това, че се намират в
симулирани взаимоотношения.
7. Влияние на лагер „Лидерска подготовка“ 2020 върху обучаемите
С оглед на това да се получи реалистична оценка на проведените задачи
и игри относно тяхната ефективност и ползотворност анкетата завършва с два
въпроса за оценка на целия лагер от обучаемите, както и оценка на собствената
им осъзнатост по отношение на техните силни и слаби страни вследствие на преживяванията по време на лагера. Резултатът от 86% (фиг. 11) доказва, че разработената програма от симулирани ситуации, задачи и тренинги е полезна и
подходяща за проявяване и усъвършенстване на лидерските качества на курсантите от ВВМУ. Вследствие на нейното
преминаване 75% от тях са изградили по-ясна представа за себе си и са повишили своите саморефлексия, самоконтрол, мотивация, както и ефективността при използването на различни видове социални умения (фиг. 12).
Фиг. 10. Ползотворност на тренинг
„Разрешаване на конфликти
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Въз основа на проведеното
изследване може да се направи
изводът, че образователните програми за лидерска подготовка на
обучаемите от ВВМУ са успешно
оптимизирани и ще продължават
да се развиват в тази насока. Пътят
към това е чрез надграждане на
съответните симулации с повече
компоненти за трениране на емоционална интелигентност и логическото мислене, увеличаване на
физическата натовареност в упражненията, повишаване критичността
на условията и нарастване броя на
междуекипажните съревнования.
Резултатите дават възмож- Фиг. 11. Ползотворност на тренингите Фиг. 12. Придобита саморефлексия
ност да се оцени кои от тренингив лагер „Лидерска подготовка“ 2020
вследствие на лагер
те и задачите се възприемат като
„Лидерска подготовка“ 2020
най-ползотворни от курсантите, и
кои следва да се преосмислят при внедряването им в ежегодните лагери по „Лидерска подготовка“, или да отпаднат.
Извлечени са много поуки в рамките на проведените фокус групи с всички участници в десетте екипажа. По
време на работата с тях се достигна до следните изводи за подобряване ефективността на лагер „Лидерска подготовка“ 2021:
● Необходимо е лагерът да бъде с по-голяма продължителност и по-дълъг интервал между отделните задачи с
цел подготовка за тяхното изпълнение.
● Задачите, свързани с използване на военно приложни навици, трябва да се увеличат, като се повиши динамиката и реалистичността.
● Необходимо е да има повече тренинги с физическа натовареност и кросфит, като е желателно обособяването
на спортна площадка за тях в района на лагера.
● Тренингите „Стъкмяване на Ял-6“, „Възли и управление на БЛС“ не се възприемат като ефективни от обучаемите, които посочват, че междуекипажно състезание с Ял-6 или кану ще бъде много по-резултатно.
● Компонентите „Ориентиране“ и „Задачи на море“ следва да бъдат с продължителност по един цял ден за всички
екипажи и да бъдат обогатени с повече тренинги.
● Необходимо е въвеждането на игри с логическа и интелектуална насоченост, както и такива за изпитание на
търпението.
● В следващите лагери по лидерска подготовка трябва да се конструират и внедрят тренинги за надграждане на
компонентите, формиращи емоционалната интелигентност на индивидуално и групово ниво.
● Необходима е разработката на повече игри за опознаване, сплотяване и изграждане на доверие между членовете на екипажите.
● Трябва да бъдат разработени тренинги с по-голям медицински компонент за още по-резултатен тренинг на
военните лекари на ВВМУ.
В своята цялостност изследването доказва, че лагерът „Лидерска подготовка“ 2020 има конкретно, съществено
място в лидерското изграждане на бъдещите офицерски кадри за ВМС и ВМА и представлява значителен компонент
от образованието в сферата на сигурността и военното дело.
Неговото влияние върху изграждането на курсантите като лидери е положително най-вече с това, че дава възможност на обучаемия да самопровери и изпита своите умения за ръководство, самоконтрол, вземане на решения,
общуване и саморефлексия от гледна точка на лидерските качества, необходими за армейската професия.

УЧАСТИЕ НА ПРОТИВОМИННИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УЧЕНИЯ НА НАТО
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Резюме: Противоминните сили на Република България са предназначени за откриване на мини и
ликвидиране на минната опасност в районите за действие на силите на ВМС. Участието в международни учения
е основен метод за поддържане на адекватни способности за водене на противоминни действия, подобряване на
оперативната съвместимост и придобиване на ценен опит. В настоящия доклад е разгледано участието на ПМС
в учения на НАТО и са извлечени поуки, подпомагащи бъдещи участия.
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зграждането, поддържането и усъвършенстването на способностите на въоръжените сили и в частност на военноморските сили (ВМС) за водене на операции се осъществява с провеждането на целенасочена, постоянна и
максимално близка до реалната обстановка подготовка на офицерите, щабовете и корабните формирования. Успехът
или неуспехът по време на операциите зависи в голяма степен от начина на планиране и провеждане на самата подготовка. Съвременната среда на сигурност изисква фокусирането на подготовката да се съсредоточава върху планирането и провеждането с цел отговаряне на предизвикателствата на съвременните заплахи, както и нейната насоченост
към бъдещи такива.
В резултат на активното си участие в многонационални операции, мисии и учения ВМС придобиват ценен опит и
подобряват оперативната си съвместимост с военните флотове на други съюзни и партньорски държави. Участието
в международни учения е освен метод за „сверяване на часовника“ на противоминните сили (ПМС) и поддържане на
адекватни способности за водене на противоминни действия.
Теоретични основи на противоминните действия
Минната война (Naval Mine Warfare – NMW, според изписването в доктрината на НАТО AJP-3.1 (Allied Joint Maritime
Operations)) е един от основните видове бойни действия на море, които ВМС на Република България води самостоятелно
или съвместно с другите видове въоръжени сили и със силите на НАТО. Минната война се разделя на следните действия:
● миннозаградни действия за блокиране или ограничаване на свободата на корабоплаване в даден район;
● противоминни действия за неутрализиране на заплахата от минното оръжие на противника (Mine Countermeasures
– MCM).
Съгласно „Доктрина за морски операции НП-3.1“ противоминните действия включват всички мерки за борба с
морските мини чрез намаляване или предотвратяване на опасността или щетите, нанасяни върху корабите и личния
състав. Те включват:
● унищожаване на мини и минни заграждения;
● унищожаване на складовете за минно оръжие на противника;
● унищожаване на миннозаградните сили на противника;
● насочване на корабите по обходни маршрути, заобикалящи районите с висока степен на заплаха;
● насочване на корабите по предварително прочистени маршрути;
● проводка на охраняваните кораби зад трал;
● действия, предприемани за намаляване на магнитните, акустичните и хидродинамични полета на корабите.
(Доктрина за морски операции – НП-3.13, 2013, с. 18 – 19)
За решаването на тези задачи са предназначени противоминните сили и средства на ВМС, които включват:
● противоминни кораби (миночистачи и минни ловци);
● вертолети миночистачи;
● сили и средства за противоминно наблюдение (ПМН);
● брегови и плаващи станции за контрол на физическите полета на корабите;
● леководолази миньори.
Освен тава за поиск за мини се привличат и всички кораби на ВМС, които са длъжни да водят наблюдение за
плаващи мини по маршрута на прехода си и да донасят при откриването им.
Към момента Република България не разполага с вертолети миночистачи. В края на 80-те години такива са били
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вертолетите МИ-14 БТ, на въоръжение във ВМС. Изградената в мирно време брегова система за противоминно наблюдение е в състояние да създаде непрекъсната зона, в която с висока вероятност да бъдат откривани носителите
на минно оръжие и поставените от тях мини. При необходимост се развръщат и допълнително плаващи и брегови
постове за ПМН, които увеличават дълбочината и надеждността на откриване на мините. Чрез станциите за контрол и
намаляване на физическите полета на корабите периодично се измерват различни параметри на корабните физични
полета, а когато стойностите на параметрите надхвърлят определените със заповед на командващия на ВМС граници,
се пристъпва към тяхното намаляване. Използването на леководолази миньори се ограничава от ниската им поискова
производителност, зависимостта им от хидрометеорологичните условия и необходимостта от осигуряване на техните
действия. Добри резултати от използването на леководолази миньори се постигат при поиск на мини в гавани и рейдове и при унищожаване на обозначени единични мини.
Актуално състояние на ПМС
Родът сили е съставна част от ВМС, способна да решава свойствените задачи самостоятелно или съвместно с
останалите родове сили на ВМС или видовете ВС. Всеки род сили се характеризира с присъщи само на него особености и бойни възможности. ПМС на ВМС са род сили, предназначени за откриване на мини и ликвидиране на минната
опасност в районите за действие на силите на ВМС (Доктрина за морски операции – НП-3.13, 2013, с. 50). Основна
роля по тези задачи изпълняват двата специализирани дивизиона от състава на ВМС на Република България – Трети
и Шести дивизион противоминни кораби.
Шести дивизион е основан на 11 август 1951 г. Състои се от три базови миночистача (бм), дислоцирани в град
Бургас. Базовите миночистачи са руски проект 1265Э, придобити нови в началото на осемдесетте години на миналия
век, снабдени с контактни и неконтактни тралове, радиолокационни и радиотехнически средства.
Трети дивизион противоминни кораби е основан на 30 септември 1970 г. Състои се от три минни ловци (мл) и шест
рейдови миночистача (рм), дислоцирани в град Варна. Рейдовите миночистачи1 са руски проект 1259.2, но построени в
град Царево през осемдесетте години. Предназначението им е да обследват с контактни и неконтактни тралове райони
с малка дълбочина от Българското крайбрежие, както и акватории на рейдове, гавани, заливи и пристанища, тоест там,
където е затруднено използването на по-големите проекти кораби, но е твърде вероятно извършване на постановка на
мини или импровизирани взривни устройства (Improvised explosive devices – IEDs) от терористични организации с цел
блокиране на кораби в пристанище.
Новопридобитите от Кралство Нидерландия два минни ловци клас „Трипарти“ също станаха част от противоминния дивизион в град Варна. Корабите са произведени през 1984 – 1985 г. и са модернизирани през 2005 – 2006 г.
Използвани са от ВМС на Нидерландия до 2011 г. Противоминното им въоръжение включва ХАС “Thales” и подводни
телеуправляеми апарати “Seafox”. Двата кораба ще допринесат за повишаване способностите на българските ВМС за
изпълнение на задълженията им по осигуряване на безопасността на корабоплаването в морското ни пространство
в мирно време, както и за успешно изпълнение на военновременните задачи в национален и съюзнически формат в
НАТО и ЕС.
Участие на противоминни кораби в състава на Втората постоянна
противоминна група на НАТО
Силите за отговор на НАТО (NATO Response Force – NRF) са сили с висока готовност и бързо реагиране и включват сухопътни, въздушни, морски и специални части, способни бързо да бъдат задействани в операции, когато това е
необходимо. Целта е NRF да предоставя на НАТО висококачествени сили в подкрепа на мисиите на Алианса, когато
се наложи.
Постоянните ВМС на НАТО (Standing Naval Forces – SNF) осигуряват на Алианса непрекъснатото военноморско
присъствие в моретата и океаните. Изпълнявайки програмата си с редовни тренировки, маневри и учения, както и
посещения на пристанища, те могат бързо да бъдат развърнати по време на криза или конфликт.
SNF се състоят от четири групи:
● две постоянни военноморски групи на НАТО (Standing NATO Maritime Group – SNMG) – съответно SNMG 1 и
SNMG 2;
● две постоянни противоминни групи на НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group – SNMCMG) – съответно SNMCMG 1 и SNMCMG 2.
Всички четири групи са част от NRF и са ВМС на Алианса за бързо реагиране. SNMGs и SNMCMGs са под оперативното ръководство на Съюзното военноморско командване на НАТО (Allied Maritime Command MARCOM), Нортууд,
Великобритания, като оперативен център за всички морски операции на Алианса.
Противоминните кораби от състава на ВМС взимат участие в състава на SNMCMG 2. Групата оперира предимно
в Средиземноморския регион и Черно море, но може да бъде изпратена във всяка една точка при необходимост. Тя
представлява интегрирано морско съединение, съставено от противоминни кораби (предимно минни ловци) и спомагателни (щабни) кораби от различни съюзнически държави. Тези единици са постоянно на разположение на НАТО,
за да изпълняват различни задачи, вариращи от учения до изпълнение на конкретни операции като: провеждане на
1
През 2000 г. и 2004 г. два рм участват в българо-румънското командно-щабно учение “Joint Efforts- Blue
Danube”. Това е първата проява на нашите ВМС на река Дунав след ликвидирането на Дунавската флотилия през
1961 г. и неуспешният опит за нейното възстановяване в началото на 90-те години на ХХ век. Това е и последното
международно учение, в което участват рм от ВМС. За повече информация: http://www.morskivestnik.com/mor_kolekcii/
mor_heraldika/sindunaw.html
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противоминни операции, контрол на корабоплаването, водене на бойни действия в морските пространства, борба с
асиметрични заплахи на море, изграждане и поддържане на опозната картина на морската обстановка, ескорт на търговски и военни кораби, търсене и спасяване на море, евакуация на цивилни граждани и други. Те помагат на Алианса
да демонстрира солидарност, като провеждат рутинни дипломатически посещения в различни страни, указват подкрепа на партньорите по поети ангажименти и осигуряват необходимите военноморски способности за текущите мисии.
Техният състав варира през периода на активация, но обикновено е около пет кораба.
Военноморските сили участват с два противоминни кораба (минен ловец или базов миночистач) за период до 40
дни два пъти през годината. В походния щаб на SNMCMG 2 на ротационен принцип за период от шест месеца участва
и офицер от състава на ВМС.
Участие на противоминни кораби в международни учения
ПМС ежегодно участват в международни противоминни учения, организирани и проведени от съседните ни коалиционни партньори: Румъния, Турция и Гърция. Ученията са планирани и се ръководят съгласно стандартите и
процедурите на НАТО. Провеждат се в териториалното море и прилежащата зона на страната домакин.
По време на ученията се усъвършенства нивото на подготовката на личния състав от ПМС по планиране и провеждане на противоминни действия в коалиционен формат. Подобрява се оперативната съвместимост на силите на НАТО,
усъвършенства се подготовката за участие в операции по поддържане на мира, изучава се опитът от работа в съвместни мероприятия и плавания в многонационални формирования под командването на НАТО. По този начин българските
военни моряци имат възможност да се подготвят да посрещнат предизвикателствата на днешния ден съвместно със
съюзните ВМС и партньорите от правителствени и неправителствени организации и институции.
В ученията се използва фиктивен сценарий, който пресъздава обстановка в различни точки от света. Базира се на
тлеещ конфликт от миналото и развитието и прерастването му в криза, изискваща международна интервенция за осигуряване мира и стабилността в региона. В този контекст последователно се извършва постановка на мини и започват
фактическите противоминни действия. Идеята на ученията е, че надводно и въздушно минополагане се провежда за
възпрепятстване международната морска намеса, която се изразява основно под формата на амфибийни операции.
За минимизиране на минната заплаха и подпомагане на амфибийните действия противоминните групи извършват
разузнавателни, прочистващи и контролни операции на подходите към пристанища, котвени стоянки, фарватери, препоръчителни курсове и други райони на операцията. В плитки води се развръщат водолазни групи за обследване на
районите и последващо унищожаване на открити мини или IEDs (VSW EOD TEAM). Етапите на учението са замислени
по начин да се осигури максимална натовареност в кратка времева рамка, доближавайки се до реален сценарий,
също така да се използва целият спектър от противоминни действия. Основни сериали на море по време ученията
са: провеждане на кораби през предварително протрален канал (LEAD-OUT), приемане и предаване на леки товари и
поща на ход (RAS), тактическо маневриране, сигнални и радио тренировки (COMMS Exercise), противоминни операции
с контактен и неконтактен трал (MCM Operations), организиране на видовете отбрани и защити на кораба.
Участието на противоминни кораби от състава на ВМС ежегодно се заключава в следните международни учения:
● учение на противоминните сили на Република Гърция “ARIADNE”;
● учение на противоминните сили на Република Турция “NUSRET”;
● съвместно българо-румънско противоминно учение “POSEIDON”.
Участие на военнослужещи от ВМС в международни противоминни учения
През годините военнослужещи от състава на ПМС са участвали в различни противоминни учения като представители на ВМС:
Участие на офицери от ВМС в противоминните учения “ARIADNE”, “NUSRET” и “POSEIDON”. През годините офицер от ПМС участва редовно като представител на ВМС в походния щаб на тези международни учения. Това спомага за
придобиването на знания относно прилагането на добри практики при планирането и провеждането на противоминни
учения от страните членки в НАТО и спомага за развитието на добро сътрудничество между представителите на ВМС
на Република България и ВМС на страните от региона.
Участие в “Eurasia Partnership MCM Dive”. Учението представлява съвместната подготовка на личен състав от ВМС
на страните от Евроазиатския регион “EURASIA Partnership”. В учението през годините участие вземат противоминни
офицери и EOD TEAMS със задачи по отработване действията по обследване и прочистване на минни заграждения
в плитки брегови райони за осигуряване стоварването на морски десант, както и провеждане на семинари и дискусии.
Поуки по отношение на постигнатото ниво на оперативна съвместимост
Оперативна съвместимост (interoperability) е възможността да се действа съвместно при изпълнение на поставени
задачи. (Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-06, 2017, с. 2-I-30) От там и произлиза и терминът военна оперативна съвместимост (military interoperability), който представлява способността на военни сили заедно
и ефективно да се подготвят, да участват в учения и да провеждат операции при изпълнението на възложени мисии и
задачи. (Речник на термините и дефинициите, използвани в НАТО, AAP-06, 2017, с. 2-М-22)
Оперативната съвместимост е широко понятие, включващо области като подготовка на формированията, доктринални схващания, оборудване, въоръжение и техника, системи за командване и управление, обмен на информацията,
логистика, езикова бариера и много други. Оперативната съвместимост е изключително важна за ефективността на
действията на многонационалните сили в района на операцията или при участие в международно учение.
Оперативната съвместимост по отношение на подготовка на формированията се явява задължение на всяка една
страна членка на НАТО, както е посочено в член 3 от Северноатлантически договор – Вашингтон, 4 април 1949 г. ВМС

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

267

полагат максимални усилия, в рамките на разполагаемите ресурси за подготовка на декларираните сили и средства за
колективната отбрана. За съжаление, за 2019 г. е отчетено, че „недостатъчната осигуреност с финансови и материални
средства ограничи възможността за провеждане на достатъчно учения на море. При стандарт на НАТО от 108 дни
на море, декларираните кораби имат средно по 35, което е около 30% от необходимите. Това се отразява негативно
върху подготовката и способността за изпълнение на задачите в съответствие с установените стандарти.“ (Доклад за
състоянието на отбраната и въоръжените сили, 2019) За 2020 г. трябва да се отбележи и провеждането на подготовката на екипажите в по-кратки срокове, поради сложните условия на извънредна епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID-19, нуждата от направа на PCR тестове и поставяне под карантина на екипажите преди
участие в международни учения.
Оперативната съвместимост на ПМС по отношение на доктриналните схващания и използването на съюзни публикации е добре отработена през годините. ПМС използват всички регламентиращи документи по време на международни учения. Декларираните кораби са оборудвани с контролен пункт към регистратурите за национална класифицирана
информация и класифицирана информация на НАТО и са получили на борда всички нужни публикации. Периодично се
прави и актуализация на публикациите с излезлите и ратифицирани нови версии.
Предизвикателства по отношение на оборудването, въоръжението и техниката могат да бъдат:
● окомплектоване с интегриран навигационен мостик с навигационен радар с приставка ARPA, Военна автоматична идентификационна система (W-AIS), Военна система за изобразяване на електронни карти и информация за
корабоплаването (W-ECDIS) и др.;
● окомплектоване с интегриран навигационен комплекс с Инерциална жироскопична система (лазерен или оптичен жироскоп), магнитен компас, лаг, ехолот, диференциален GPS (DGPS), апаратура за приемане на навигационна и
хидрометеорологична информация, корабна хидрометеорологична станция, сървър с навигационни данни и система
репитери;
● оборудването със средства за осигуряване изискванията на Световната морска система за бедствие и безопасност (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS).
Анализът на участието на ПМС в проведените досега международни учения показва, че основен проблем през
първите години на участие, по отношение на системите за командване и управление и обмен на информация, е липсата на съвместимо криптографско оборудване и свързочна апаратура за документална свръзка между корабите на
НАТО и българските ВМС. Към момента декларирани кораби от ПМС нямат технически затруднения относно комуникацията и са напълно съвместими със съюзните кораби.
Като предизвикателства, стоящи пред бъдещите участие на ПМС в международни учение по отношение на системите за командване и управление и обмен на информацията, могат да се посочат:
● оборудването на корабите със система за опознаване „свой – чужд“ (IDENTIFICATION FRIED or FOE-IFF);
● оборудване на корабите със сателитни комуникации от системата “INMARSAT”;
● оборудване с КИС „Кронос“ (НАТО еквивалент на АИС на Българската армия);
● свеждане до минимум използването на незасекретени канали за командване и управление (като различни социални мрежи).
През годините за противоминните кораби, поради тактико-техническите им характеристики, като основен метод
се е утвърдило логистичното осигуряване на брега чрез съюзни агенции за поддръжка. ПМС използват услугите на
Агенцията на НАТО за поддръжка (NATO SUPPLY and PROCUREMENT AGENCY – NSPA). NSPA е основната логистична
агенция на Алианса.
Езиковата бариера отдавна е преодоляна и не е проблем пред ПМС по отношение на съвместимостта. Офицерският състав от ПМС притежава отлично ниво на владеене на английски език съгласно стандартизационното споразумение на НАТО STANAG 6001. На декларираните ни кораби е въведено и изискване за някои от длъжностите, за които
се изисква степен за владеене на английски език съгласно STANAG 6001.
Участието в международни учения, мисии и операции заедно с партньорите ни от НАТО и ЕС е част от новите
реалности и трябва да се разглежда като трайно и ефективно направление за укрепване на международния мир
и сигурност и се явява важно условие за приобщаването на нашата страна към евроатлантическите структури за
сигурност.
През последното десетилетие ПМС на Република България се явява рода сили с най-много участия в международни учения. Това допринася за усъвършенстването на нивото на морската подготовка на личния състав и
дава възможност за работа в многонационална среда и натрупване на безценен опит. С участието си ПМС доказват своята пълна оперативна съвместимост със силите на НАТО, затвърждават престижа и доверието във ВМС
и издигат авторитета на Република България като лоялен и надежден съюзен партньор. ПМС са в състояние да
участват в целия спектър от противоминни действия, прилагани в НАТО и ЕС. Участието на противоминен кораб
в състава на SNMCMG 2 и в други международни учения спомага за натренираността на екипажите, повишава
техните професионални умения и води до усъвършенстване на тактиките, техниките и процедурите при водене
на противоминна война.
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Abstract: The historical events of the last decade, culminating in Russia’s aggression against Ukraine and the
annexation of territories, have forced the adoption by NATO and its member states of policies and strategies to counteract the
hybrid threats Russia has put into practice in Estonia, Georgia, and Ukraine. To deter possible aggression on its flank, NATO
decided to have a consolidated presence in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland (Enhanced Forward Presence – EFP)
and develop an adapted advanced presence in the Black Sea region (Tailored Forward Presence (TFP). In this context, it is
necessary to adjust to the new certainties, even the level of military higher education and an openness to partners with common
interests, Bulgaria being for Romania one of the priorities for achieving the objectives of the Alliance in its south-eastern flank.
Key words: military higher education, adapted strategies, scientific research.

F

ollowing the historical events on the international stage in the first decade of the 21st century (cyber aggression on Estonia
in 2007 and the invasion of Georgia in 2008 by Russia), events that culminated in Russia’s direct actions against Ukraine
materialized in the annexation and militarization of the Crimean Peninsula and the invasion of eastern Ukraine in 2014, the Allies
agreed at the Wales Summit in the same year to implement the Readiness Action Plan (RAP) to respond quickly and firmly to
fundamental changes in the security environment from NATO borders and beyond.
Based on RAP, the Allies took additional decisions at the 2016 Warsaw Summit to strengthen NATO’s deterrent and
defence stance and help design stability and strengthen the security outside the Alliance’s territory.
Together, these decisions represent the most significant strengthening of the Alliance’s collective defence capacity. These
measures, combined with the strength and capabilities needed to consolidate forces rapidly, are intended to increase the
security of all Allies. They will ensure the protection of the Alliance’s territory, populations, airspace, and communication lines at
sea, including along the Atlantic, against threats from wherever they arise.
The Allies implemented the 2016 Warsaw Summit decisions to establish NATO’s presence in Estonia, Latvia, Lithuania,
and Poland (Enhanced Forward Presence - EFP) and develop an adapted advanced presence in the Black Sea region (Tailored
Forward Presence - TFP).1
At their meeting on October 26, 2016, Allied defence ministers confirmed troop contributions to the four battalion-fighting
groups: Albania, Italy, Poland, and Slovenia will contribute to the Canadian-led fighting group in Latvia; Belgium, Croatia,
France, Luxembourg, the Netherlands, and Norway will join the German-led fighting group in Lithuania; Denmark and France
will contribute to the British-led fighting group in Estonia, and Romania and the United Kingdom will join the US-led fighting
group in Poland. Spain subsequently confirmed its contribution to the Latvian battle group. Contributions will be made voluntarily,
sustainably, and on a rotating basis.2
An essential component of NATO’s discouragement and strengthened defence position is the military presence in the
eastern and south-eastern parts of the Alliance’s territory. Ministers also decided on a series of measures tailored to increase
NATO’s presence in the Alliance’s southeast by land, sea, and air through better multinational ground force training increased
joint training and intensified the maritime presence increased coordination.
The ground element in the southeast of the Alliance is built around the South East Multinational Brigade (MNBDESE) in
Craiova under the South East Multinational Division (MNDSE) in Bucharest and, soon, the South East Multinational Corps
(MNCSE) - located also in Romania and whose multinational training is coordinated in the Combined Joint Enhanced Training
Initiative (CJETI). Regarding the air component, part of the Allies contributes to Romania and Bulgaria’s efforts to protect the
Alliance’s airspace.
This means more NATO forces and more exercises and training within the South East Multinational Division in Romania,
which became fully operational in June 2017. The adapted presence in the region contributes to strengthening the Alliance’s
deterrent and defence stance and to a better understanding of the situation, interoperability, and reaction of the Allies. At the
same time, NATO is developing a series of additional measures to increase its presence in the Black Sea region. Specific
actions are being implemented for a strengthened NATO maritime and air presence in the area, with some Allies contributing
strengths and capabilities.
NATO’s strategy for the rapid reinforcement of advanced forces ensures that they will be strengthened by the NATO’s Very
High Readiness Joint Task Force (NATO’s Very High Readiness Joint Task Force), NATO Response Force, NATO Allied forces
with a high level of reaction or other required forces when needed.
Unquestionably, the National Defence University “Carol I” is the leading provider of education and scientific research in
the Romanian Army, a nationally and internationally recognized higher education institution. The Command and Staff Faculty is
1
Information available online at https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm?selectedLocale=en. Accessed
on September 20, 2020.
2
Information available online at https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm?selectedLocale=en. Accessed
on September 20, 2020
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the university’s main structure that gives relevance to the military institution it serves and is the leading supplier of staff officers
and command for the Ministry of National Defence structures.ly in line with the dynamics and pace imposed by the current and
future evolutions.
1. Objectives of the transformation of higher education to meet
the current requirements of the security environment
For the Command and Staff Faculty to fulfil its mission in the present circumstances, objective analysis, and design of a
Development Strategy for 2020-2024 is required.
In this regard, I believe that, firstly, the emphasis should be gradually shifted to training officers as future leaders at
the operational and strategic levels at the faculty level. They should understand the current operational and confrontational
environment, anticipate trends and evolution, and show adaptability and initiative in the pace imposed by the dynamics,
challenges, and continuous transformations. The tactical level must be left mainly to higher education institutions subordinated
to the army’s forces’ categories.
For this, it is necessary to analyse the offer of the programs’ study offer that the faculty is currently carrying out from the
perspective of their relevance, rethinking, and adjusting the documents. These must lead to a new philosophy regarding the
training and education process of staff and command officers. Future military leaders must be able to carry out the whole
process of operations at a joint level, in the context of a multinational alliance or coalition of will and interinstitutional.
Secondly, the process involves a permanent dialogue of the university with the beneficiaries: the General Staff and the
General Directorate of Human Resources Management, to reconnect and adopt approaches that respond promptly to its
requirements and needs, through innovative and constantly adapted scientific education and research activities.
Beyond understanding the contemporary military phenomenon, the future commanders and planners must understand
that crisis and their management can only occur in the context of a coordinated inter-institutional approach. This approach is
based on laws, agreements, protocols, and strategies to achieve the desired end-state - we have stated the third dimension of
the efforts to adjust the educational and scientific research effort to the challenges and requirements of the reality we live these
days acutely.
The fourth direction of action should focus on awareness and reconnection to practical activities carried out by force
structures in an international context, establishing connections with similarly advanced educational institutions, accessing
European programs, and capitalizing on training opportunities. All this is vital for the healthy and sustainable development of
military higher education.
All these desiderata require a human, administrative, financial, and technological support calibrated according to focused
on performance management, which will ensure the quality product of the educational process and scientific research in full
accordance with the requirements of the beneficiary.
2. A new concept for increasing the quality of teaching and the level
of education of commanding officers and staff
For the educational process to be quality and efficient, a new approach is needed. The quality of the learning contents
designed through the study programs must be combined with teachers and guest speakers’ professionalism and expertise and
find a significant, optimal practical applicability, as close as possible to possible situations that may be encountered in the future.
Planning documents. A first intervention must be made as soon as possible on the documents governing the activity
of education and scientific research, by promoting disciplines relevant for the training of future military leaders. This must
happen gradually, at the pace required by current legislation for the accreditation of university and postgraduate curricula but
adjusting the content of learning within disciplines and promoting significant problems can be solved immediately. Another part
of the subjects, which could be relevant, such as Military Geography and the History of Military Art, should be introduced as
compulsory subjects.
A credible educational process in any field must always meet the labour market requirements, be connected to reality, and
continuously align/self-regulate at the most advanced level reached in the field. This can be achieved in the military field only by
knowing the concepts, reality, and trends of future manifestations of military conflicts. For this, it is necessary to introduce in the
study program disciplines such as the study of military art from an evolutionary historical perspective, emphasizing military art
issues manifested in recent and ongoing military conflicts and military geography at the national and regional levels.
A second step is the gradual elimination of redundant disciplines, lacking educational impact and achieving a balance in
terms of the share of time given to theoretical aspects and practical problems in fundamental subjects such as military art, joint
operations, operational scenarios, or planning operations, especially at the operational and strategic levels of military art. From
this perspective, I believe that the emphasis should be evenly distributed on the two components. Solving practical problems
should cover a wide range in a learning cycle, if not in full-spectrum, of the theoretical issues.
All exercises planned to verify the understanding of the theoretical aspects taught in the classroom, at all levels, must be
rethought, correlated, and integrated based on semi-fictional or synthetic scenarios. Moreover, all exercise scenarios must be
designed so that there are three fundamental parts: in the first phase - the defence/delay of the attacking forces, the second
phase - the counter-offensive to restore the international border, and the third phase - the border defence restored. These
exercises must be planned in geographical areas that align with the existing operational-strategic directions, considering the
possibilities and capabilities of action of a hypothetical enemy. In the case of the major annual exercise, it must be integrative
at the university level. Planning must be initiated from the strategic level downwards, with the delivery of the lower echelons’
documents, coordination, management, and evaluation to be executed by the issuing driving level. It must also be based on a
semi-fictitious scenario (crisis response) and during the deployment phase (simulation of military actions) must be involved all
three levels at which the documents were planned and developed - strategic, operative, and tactical.
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Another aspect I consider of particular importance is the Command and Staff Faculty’s participation in the exercises
carried out by NATO forces on the Romanian territory under the Combined Joint Enhanced Training Initiative umbrella, in
Tailored Forward Presence - TFP concept implementation on the south-eastern flank of the Alliance. Thus, it will be possible to
obtain mutual benefits for the faculty and the force structures. The planning and leadership nuclei constituted by its staff make
a significant and valuable contribution to the development of activities in an international context. At the same time, education
will remain connected to operational reality.
Academic staff. Adaptation must begin with us, the teachers, with the understanding of the current security context and
the requirements generated by the range of challenges and new situations that may arise. For this, the teacher must prepare
intensely to build his strategy of working in the classroom (including the virtual classroom imposed by the reality we live) based
on the experience and expertise he or she has accumulated in a career in the field. The specialty it also represents through
laborious scientific research activity, to be able to create the necessary favourable context and a good platform for real and
topical debates.
In addition to a solid background, the teacher must access various information resources and the highest quality. Accessing
databases using recognized search engines in foreign languages - at least in English, they will be able to select and impose on
the dialogue partner discussion topics and references that direct the process towards the desired finality.
The selection of future teachers must aim to retain the best students in their fields and experience in foreign theatres of
operations and have an adequate English knowledge level. This will allow them to carry out teaching activities and scientific
research. Faculty staff should also be encouraged to participate in foreign language courses, specialization and career courses,
and international activities so that the experience gained can be returned and contribute to the faculty’s development.
The teacher’s role must be that of a discreet but authoritarian moderator, a quality conferred by the field’s expertise, and the
relevance of the issues under discussion. Military higher education is still dependent on the teacher employed for an indefinite
period, which in time almost inevitably leads to a routine and a loss of contact with the reality in which the force structures
operate. Naturally, this phase-out should be overcome through uninterrupted scientific research and continuous dialogue with
the lead beneficiary, who must guide the whole process by setting topics of interest, topicality, and perspective. This implies a
rebalancing of the two necessary and indispensable components of the academic teaching career.
The continuous involvement of university teachers in the practical impact activities carried out at the Ministry of National
Defence level, and the cooperation with military personalities from the country and abroad are solutions that must be
implemented. Also, as far as the corps of military instructors are concerned, it must be ensured by the categories of forces of
the army according to the profile, requirements, and educational needs.
The educational process has never been one-way. In addition to the curricular experience in which students and teachers
have learned from each other, the inter-human and interpersonal relationships established at the students’ level in extracurricular contexts have always generated considerable and valuable gains for the military institution in a real positive sense.
Each learns from each, which should be better aware, encouraged, and valued.
Students. Prospective students and trainees of the Faculty of Command and Staff must be aware that “education is
acquired is not taught”3. This fact requires students to prepare individually and collectively to solve the tasks and individual
study set by teachers. The student’s role must be active, participatory, and contributing with added value through experience,
professional curiosity, and potential.
At the same time, students should be aware that assessing their ability to work in a team must be decisive in their
appreciation at the individual level. Students’ appreciation is based on objective and transparent writing, on the ability to analyse
and learn new concepts, express their opinions, and anticipate and adapt, applying critical and creative thinking to proffer
unique, valid, and sustainable views.
In this context, I want to emphasize my concern for strengthening student officers’ character, which I have continuously
been concerned about in my career, being aware that nothing can be built sustainably without sound and vital concepts. This
can be achieved only through the power of personal example and requires the collegial, comradely, mutually respectful, military
morality, and fair appreciation of value.
3. Connecting the Command and Staff Faculty to the requirements of the principal beneficiary through innovative
and adapted educational and scientific research activities
Education. The cooperation with the General Staff to establish the coordinates of the educational process’s modernization
and efficiency is a priority stated by the rector of the “Carol Ist” National Defence University in his managerial program for
2020-2024.4
In the context of the steps taken at the university level to achieve this goal, the Command and Staff Faculty will become
the main structure that will generate future military leaders for the needs of positions at higher levels of the Romanian Army.
This can only be achieved through a permanent dialogue on open communication channels, which ensures compliance
with communicating vessels. The level of education and training provided at the end of the study programs must permanently
correspond to the level of quality requested by the beneficiary, the General Staff. The connection can be achieved through visits
organized to the headquarters, by transmitting the topics of interest for these structures to be addressed with priority in the
debates organized in class, in scientific conferences, graduation papers, scientific research activities. Also, current Staff Studies
activities can be reanalysed from the perspective of planning and conducting them at the units or in cooperation with them in
their areas of responsibility, by submitting requests and planning by mutual agreement, in a coordinated manner, preferably
3
General de brigadă Dorin PLEȘCAN, Program managerial pentru funcția de rector al Universității Naționale de Apărare
“Carol I” București – perioada 2020-2024, p. 11.
4
Ibidem, p. 12.
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during similar or interchangeable main activities provided for in the plans.
Last but not least, given the concept of the Romanian Army leadership to stratify the study of military art levels by
transferring the tactical level to military academies subordinated to the categories of forces, I anticipate that in the not too
distant future, in full accordance with the principle of coherence and consistency in the application of educational policies, the
“Carol Ist” National Defence University through the Command and Staff Faculty, will have to be able to generate, integrate and
coordinate tactical level exercises.
The staff exchange, achieved through the participation in the exercises organized by the army force categories and viceversa, is another dimension of cooperation with positive purpose, primarily when these activities identify novelty issues that can
be adopted and capitalized on the educational process.
The institution of lessons learned is another crucial issue at the faculty level, the process of transforming the identified
problems into learned lessons being stringent and indispensable to maintaining a qualitatively competitive level.
Scientific research. Following the level of ambition assumed by the “Carol Ist” National Defence University to formally
become a centre of excellence in “Military sciences, intelligence, and public order”, the Command and Staff Faculty must aim
to increase its scientific research contribution.5
It can be achieved gradually by guiding young teachers for promotion in the teaching career and provide the necessary
support for disseminating their scientific research results in publications whose content is relevant, published in prestigious
publishers, recognized in this field. Simultaneously, we need to focus on quality in scientific conferences, which must focus
on attracting international participation, increasing the quality of accepted papers, and creating the optimal framework for
popularizing scientific research in authentic debates.
Regarding the development of young teachers and not only the aim must be to motivate their involvement in carrying out
research projects with interdepartmental and inter-institutional participation. Collaborative and interdisciplinary work contributes
not only to the generation of valuable results but also in training on the scientific research activities required at the advanced
levels of the teaching career.
The link between all educational and scientific research activities carried out is the primary beneficiary requirement
expressed by purposes that will have to be fulfilled at the end of the study programs and scientific research cycles.
4. Developing the knowledge horizon in accordance with the requirements of the security environment
In the case of a military operation carried out on national territory, the armed forces will most likely carry out combat
actions in an area where other structures of the national defence system with responsibilities in crisis management or complex
situations operate. Whether the military is operating outside the national territory in a joint operation or on the territory of a NATO
allied country, cooperation with local authorities and those host country structures with responsibilities in various fields will be
required. In all circumstances, it is impossible for military operations to take place in a purely military environment.
Acting in such a complex environment and in such a comprehensive setting, conventional forces are obliged to act in
accordance with harmonized and common procedures agreed with the other structures of the National Security System, with
governmental and non-governmental organizations with interests in the theatre of operations. This will only be possible in the
context of the principle of technical and technological, procedural and action interoperability.
For this, the graduates of the Command and Staff Faculty’s study programs, with addressability especially to the
graduates of the postgraduate courses of operative-strategic level but not only must be able to present case studies, analyses,
and estimates based on real events and personal experiences. Their sharing and capitalization can be performed through
exchanges of experience and by inviting guest speakers from partner structures to the impact activities carried out in the faculty.
It is necessary to intensify the training of future military leaders in terms of operational and strategic planning. Identification
and implementation of the latest approaches in the educational process are required to achieve the context, complexity, and
need to integrate all relevant actors to success lines of operation and achieve the desired final state.
In this context, we reaffirm our conviction regarding the need for faculty staff participation in exercises directed by General Staff
such as HISTRIA or DACIA to achieve their objectives and gain experience to be used in education as a seed for scientific research.
Finally, we appreciate as extremely welcome and beneficial the documentation activities that could be planned and carried
out at the headquarters of some partner institutions for discussions, exchanges of experience, and opinions.
5. Increasing the international visibility degree of the Command and Staff Faculty educational offer
Command and Staff Faculty carries out a relevant activity every
year, which corresponds to the Romanian Army’s interests and priority
criteria as a NATO member state in the current security context. This
activity that brings added value is the Romanian-Bulgarian bilateral
activity carried out alternately, every year in Romania and Bulgaria. Its
fourth iteration in 2021 is a tactical level exercise
RESOLUTE
- brigade or division - and in Bulgaria through an
FORCE
inter-institutional integrated operation - Resolute
Force. In this exercise, the two parties participate EXERCISE, June
25 – 29, 2018,
annually with a core planning team and conducting
Sofia, Bulgaria
operations, and the work is carried out jointly, in
5
Strategia de cercetare științifică a Universității Naționale de Apărare „Carol I” în perioada 2016-2020, Bucureşti, 2016,
p. 4. Available online on https://www.unap.ro/ro/doctorat/Strategie%20cercetare%20UNAP.pdf. Accessed at September 20,
2020
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English. The Resolute Force exercise planned for 2020 was cancelled in the COVID-19 pandemic context and rescheduled
for 2021.
Given the faculty’s mission and specifics, we believe that there is a need for openness to similar dialogue partners in allied
states’ armies or with whom opportunities for cooperation have been identified by co-opting them into the faculty’s scientific
education and research activities.
Also, in planning the international activities of the faculty, it is necessary to act in accordance with the priorities of
international cooperation in the field of short and medium term, in order to fulfil the main objectives of the Doctrine of training the
Romanian Army in the field of standardization and interoperability.
Also, in planning the faculty’s international activities, it is necessary to act following the priorities of international cooperation
in the short and medium-term fields to fulfil the main objectives in standardization and interoperability.6
6. Development of the logistic support required to support the educational process
In addition to providing adequate classrooms for groups of students, it is necessary to provide computer systems with
different destinations, which allow teachers and students to connect and access the required databases and bibliographic
resources. It is essential to obtain computer software licenses to support educational activities such as information analysis,
Global MAPPER, GOOGLE EARTH, ARGIS, etc.
A particularly important aspect is the efficient use of resources at hand as well as the development of existing ones by
equipping and modernizing the spaces by setting up and providing appropriate laboratories and command points for each
department and a command centre to conduct joint operations for the postgraduate course of the operative-strategic level.
The development of the logistical base, so necessary for the educational process and the conditions for accreditation and
evaluation of study programs, also requires appropriate staffing with administrative assistants to ensure the continuity of its
functionality and availability at the increasing pace and dynamics of the educational process.
Indeed, the correlation of the faculty’s activities with those of the beneficiary will lead to the identification of optimal facilities
outside the university for carrying out practical activities such as training camps or exercises, staff studies, or workshops. If
meticulously planned, they will contribute to achieving the Faculty of Command and Staff’s objectives and mission.
Where appropriate, to streamline resource planning, the necessary steps may be taken to finance the faculty’s practical
activities through the categories of army forces. This could be possible by accessing funds under the provisions of Law 121/2011
on the participation of the armed forces in missions and operations outside the territory of the Romanian state, article 2,
paragraph (1), letter c), and paragraph 3, section (3).
Final remarks
The Command and Staff Faculty is the legendary and representative military higher education structure for the Ministry of
National Defence. Its mission is to produce operational and strategic levels leaders and conduct national military forces in NATO
or coalition context. For this, the Romanian Army officers who follow the courses of the of Command and Staff Faculty must
benefit from the best education, offered by competent teachers dedicated to the profession and by a leadership that will inspire
them and is a model in their military career!
Given the context and response elements presented above, I appreciate that Romanian officers’ training becomes critical
to meet the challenges, dynamics, and requirements of initiative and adaptability required by the possible positions in force
structures at the operational or strategic, national, or multinational environment in Alliance or coalition context.
To this end, the institutionalized training of officers must be rethought. It should not only ensure training and to be in line
with the transformations produced in the last six years mentioned above, but especially to be able to adapt continuously, to think
critically and creative The process of adapting the Romanian military higher education to the present’s requirements is a long
one and must occur within the limits of the provisions of the national legislation in force. But precisely for this reason, it must be
started as soon as possible, so that the results, respectively the final product requested by the primary beneficiary - the General
Staff, are available and exploited as quickly as possible.
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Abstract: The main objective of the research is to identify some arguments regarding the importance of adapting naval
capabilities to the evolution of the regional security environment through a credible posture, given that multipurpose platforms
are a consecrated instrument to demonstrate the naval power. Therefore, the novelty of the research is a project proposal
of transformation and modernization of the Navy’s potential for action by promoting the acquisition of specially designed
platforms that respond to a wide range of threats manifested in the maritime and riverine environment. The study is based on
the foundations of Military Art Theory, especially Naval Operational Art, using the comparative analysis and observation of the
domain, descriptive, and deductive methods. It can be noticed that the credible posture of a modern naval force is strengthened
by the operation of platforms that keep pace with technology, and the maritime operational art adapts its principles to the
use of such capabilities. Technological advancement is not yet fully exploited in the mode of action during the fulfillment of
Navy missions. The advantages of multipurpose platforms are tactical-operative and strategic. At the strategical level, they will
represent a politico-military and naval diplomacy instrument, for the manifestation and defense of national and international
interests. At the tactical-operational level, these platforms will fulfill different missions: independent context; missions in joint
operations in support of coastal actions; combined operations within multinational groups, so on.
Key words: multipurpose platforms, naval platforms, frigates, multipurpose corvettes.

T

he overall objective of the research is to identify some arguments regarding the importance of adapting naval capabilities
to the evolution of the regional security environment through a credible posture, given that multipurpose platforms are a
consecrated instrument to demonstrate the naval power. Therefore, a project is proposed to transform and modernize the
action potential of the Navy by promoting the acquisition of specially designed platforms that respond to a wide range of threats
manifested in the maritime and riverine environment. The study is based on the foundations of Military Art Theory, especially
Naval Operational Art, using the comparative analysis and observation of the domain, descriptive, and deductive methods.
In this study, two research hypotheses were proposed. To validate these hypotheses, two research objectives were
established. It can be noticed that the credible posture of a modern naval force is strengthened by the operation of platforms that
keep pace with technology, and the maritime operational art adapts its principles to the use of such capabilities. Technological
advancement is not fully exploited in the mode of action during the fulfillment of Navy missions.
The advantages of multipurpose platforms are tactical-operative and strategic. At the strategical level, depending on the
number of multipurpose platforms, they will represent a politico-military and naval diplomacy instrument, for the manifestation
and defense of national and international interests. At the tactical-operational level, these platforms will fulfill different missions:
independent context; missions in joint operations in coastal actions support for ground forces (Milan, N. Vego, 2007, p. V-119);
combined operations within multinational groups, so on.
The dynamics of the emergence and manifestations of risks and threats to regional security are an indicator of the
need to adopt an appropriate position by the naval forces by permanently strengthening the capacity to act in the maritime
environment, in order to be able to cover all operational environments. Given the fact that the process of transformation through
doctrinal adaptation, structural transformation, modernization, and proper endowment of naval forces is a continuous process,
standardization by increasing interoperability with allied and partner forces remains a naval forces’ permanent objective.
To achieve this objective, because of the doctrinal, structural, operational, and informational standards (www.dpa.ro) have
a high degree of interoperability, the technological aspect is a criterion that must be capitalized, but for this, an appropriate
solution must be identified.
From a doctrinal, structural and informational point of view on the contribution to ensuring regional security, the naval forces
cover all operational areas in the maritime field through a wide range of missions accomplished with the help of surface, air, and
underwater combat capabilities, using platforms such as frigates, corvettes, minesweepers, dredgers, missile carriers, patrol
vessels, submarines or special and support ships, maritime aviation, UAVs, UUVs, drones, etc.
Based on this level of capabilities, it is considered that there is a conceptual possibility to increase the action potential of the
naval forces through a technological solution that should not be affected by the financial criterion of standardization.
In order to identify which is an appropriate solution for the naval forces to acquire of a credible position, the following
research hypotheses will be used in this approach: to fulfill the entrusted missions, a credible naval force needs adequate
platforms able to operate in all combat environments; to perform a mission in a single specific environment, a capability, within
a credible naval force, requires at least 3 modern platforms from the same type of ships.
To validate the presented hypotheses, the following objectives were established: emphasizing the need and importance
of owning multipurpose platforms; establishing the number of multipurpose platforms for carrying out the main missions of the
Navy safely, effectively and with an optimal efficiency ratio.
To meet the proposed objectives and verify the validation of the research hypotheses, it is further proposed to emphasize
the need and importance of using multipurpose platforms by analyzing the potential to fulfill the missions entrusted to a required
number of ships and predicting the expected effect at the tactical, operational and strategic level.
Therefore, the potential of multipurpose frigates and corvettes will be further analyzed, given that they cover a wide range
of missions in all dimensions of the maritime environment and represent the most visible capabilities of a fleet.
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Because the sea is a natural barrier to the delimitation of spheres of influence in the region and an area of manifestation of
the interests of the main regional actors, it is necessary to analyze the security environment to emphasize the role of a modern
naval force in this equation.
These arguments will emphasize the importance of adapting naval capabilities to the versatile security environment through
efficiency measures, in line with the concepts adopted by most modern fleets, smart defense (https://www.nato) applied at the
strategic level, interoperability (https://lc.nato) at the operational level or the concepts multirole, multipurpose and modularity at
the tactical level, the latter being under the conceptual dome of standardization (https://nso.nato).
Naval Force Capabilities Development Project
As part of this approach, a project to transform and modernize the action potential of the naval forces is further proposed
by promoting the acquisition of specially designed platforms that respond to a wide range of threats manifested in the maritime
or riverine environment. The contribution of the capabilities of the naval forces to the consolidation of regional security is a
desideratum of state policy, the most convenient manifestation of power being achieved through the naval diplomacy, a naval
forces‘ function. It covers a wide range of missions, from symbolic use, naval presence, to coercive actions of naval diplomacy,
which begin in the first instance by carrying out surveillance/monitoring missions and the management of maritime and riverine
space.
We thus note that ensuring naval surveillance, on the surface, in the air, and in the submarine environment, is one of the
missions of a credible naval force which in the first instance can adopt an appropriate position commensurate with a possible
threat to territorial integrity in the maritime space.
The implementation of a project to develop adequate capabilities for action in the maritime or riverine environment will be a
way to strengthen the position of the naval forces as a contributor to maintaining regional security. Such an approach, which is
based on the technological criterion, will produce doctrinal, structural, and operational effects. It is true that this project also has
an economic-financial impact, but which has its advantages, by the fact that the financial effort is compensated by the effects
produced in the operational spectrum, efficiency, and effectiveness indices being substantially improved during the project.
The initial costs add up the construction costs of the platform for the main destination for which it was designed, and the
multifunctionality feature is developed by capitalizing on the ship’s arming potential with systems that develop its capabilities
to act in multiple combat environments, but without affecting the nautical, tactical and constructive characteristics of the ship.
At the doctrinal level, the approach will be easy to implement and will produce immediate effects, because such a project is
applicable, the doctrinal component being adaptable, in correlation with the cognitive component, given that the expertise of the
specialized personnel of the Navy demonstrated the ability to pass from classical conceptions of military art to modern principles
of naval operative according to Allied doctrine.
At the structural level, such a project will generate specialized combat structures in maritime environments that will ensure
the fulfillment of a very wide range of missions on the surface, in the air, and the underwater environment, thus covering the full
range of threats to regional maritime security.
At the operational level, this vision regarding the operation of multipurpose platforms by the naval forces will determine
unitary coordination of naval capabilities, for the simultaneous fulfillment of objectives and missions, offering the possibility of
long-term action evolution of the Navy.
From a technological point of view, multipurpose platforms require the adoption of the latest technologies, so that the
gaps between the capabilities of the naval forces will be generated, research will be boosted and the defense industry will be
supported.
Conceptually, this project promotes a properly equipped, staffed, and trained naval force so that it can operate a small
number of well-equipped and more efficient naval platforms to fulfill a wide range of missions.
The Multipurpose Platform Concept
Given the first research hypothesis, it further examines the need for and importance of operating multipurpose platforms
in the modern Navy. For this, it is proposed the comparative-descriptive analysis of some concepts adopted by some Navy:
multipurpose, multi scope and modularity, highlighting the similarities and differences between them, the advantages and
disadvantages of multipurpose platforms and the opportunities to implement the concept at the doctrinal level.
Multipurpose referes to: a multipurpose tool; can be used in several different ways; is designed to be multipurpose,
multifunction (Cambridge English Dictionary).
Starting from the multipurpose/multifunctional meaning, it can be identified that the function represents a task, role,
destination, multipurpose represents the ability to have several uses concerning the basic destination, operated in a proper
particular way, to perform the purpose of a particular thing, a job, a task.
It is also identified in the MOD Dictionary of Military and Associated Terms, that the term function represents the purpose
for which a unit is intended, equipped and trained. So, in the case of a multifunctional naval platform, we can deduce that
multifunctionality is the spectrum of main destinations that the platform can carry out in a limited time. From the destination
perspective, multipurpose is the ability of a platform to perform a wide range of functions, tasks, missions, due to the constructive
technical-tactical characteristics, it being specially equipped for this purpose. Multipurpose covers a wider range of capabilities
(versatile features) that can be performed simultaneously or independently.
It can be mentioned that a multipurpose platform (www.naval-grup.com) sums up modularity features through the possibility
of capitalizing on more capabilities and performing more tasks, depending on the entrusted mission. Also, a platform with
multipurpose capabilities can have different roles in the battlefield or during a mission that does not affect the tasks entrusted
according to the capabilities, which is an advantage. In the case of platforms such as surface and underwater battleships, their
multipurpose is defined by the possibility to operate functionally in at least two main combat environments (ASW, ASuW, AAW,
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or EW). The disadvantages of such a platform are technological, constructive or operational, and less tactical.
Because of the effect produced at the strategic level by the position of holding multipurpose naval platforms, they will
represent the core of naval power and the expression of naval diplomacy through commitments and the power and force
projection in a multinational context in combined operations (Milan, N. Vego, 2007, p.V-97).
According to the Cambridge English Dictionary, the role means the duty, a role to play, involvement a purpose has in a
situation. The role is defined as that attribution, a task in a certain action or situation. In naval terms, the role represents the
mission, the task that a multi-role platform (www.fincantieri.com) can perform, as part of the main mission, without the need for
reconfiguration for this mission.
Among these roles can be mentioned: combat, support, escort, patrol, commandership, steering ship, etc. This implies
the possibility of fulfilling these multiple roles, without minimizing the main destination of the ship for which it was designed. In
other words, the multi-role platform is characterized by the possibility of performing at least two tasks in a mission carried out
in a specific combat environment.
The disadvantage of this feature compared to multifunctionality is that a multi-role platform can only perform tasks,
functions, or missions that the constructive features allow.
It should be noted that a multi-role platform may have the characteristics of a modular platform regarding the possibility of
performing several specific tasks during a mission, provided that these tasks correspond to the specifications provided in the
construction phase of the platform.
From the analysis, it can be seen that the two concepts, multipurpose and multirole have one thing in common, namely
modularity. The concept was adopted as a result of a wide range of threats from the maritime environment, ensuring a response
to each threat. Modularity is a common feature of naval platforms because it allows ensuring a wide range of missions depending
on the modules and means on board.
The Cambridge English Dictionary mentions that modular refers to a system of modular systems (built from modules),
ie the division of a system into small parts. Modularity refers to the possibility of assembling the parts of a naval platform to
offer different possibilities of fulfillment, under a set of rules on the architecture of the whole system, respecting the principle
of independence of the individual parts. The characteristics of a modular platform are standardization, flexibility, operability,
autonomy, transmissibility, adaptability, multiplier effects, etc.
Given the particularities of the concepts, following the comparative analysis, it can be concluded that multipurpose is a
dominant feature of a naval platform, because about the destination, purpose, missions, and tasks for which it was designed,
equipped and trained, a multipurpose platform has several uses.
Compared to the multi-role feature of a platform, the multipurpose feature gives this capability efficiency, effectiveness,
flexibility, modularity, adaptability, ensuring the surprise and success of the mission.
It can be seen that in the case of a multipurpose platform, an improved design project compared to the original classic
platform project has some advantages, it covers more combat environments than the original project, performs complex
missions, at least one mission main in one main action environment and 2-3 side missions in the other secondary action
environments; operating costs become lower in the long run (personnel, maintenance, operation, autonomy, etc.) and some
disadvantages, higher production costs, require additional staff training, and more.
Having presented some advantages and disadvantages, the destination and role of multipurpose platforms, it follows to
identify the minimum optimal number of multipurpose platforms that a credible fleet must have to fulfill its missions according to
the international mandate, identifying the possibilities of performing specific tasks during tactical and operational level missions
and what is the effect at the strategic level.
Credible Posture
The current Navy combat concept has a temporal advance over the existing combat technique. Technological advancement
is not yet fully exploited in the mode of action during the fulfillment of naval missions. Trends in combat methods and procedures
are moving towards prospective remote tactics, capitalizing on the potential of the maritime environment to allow the use of
aviation, unmanned vehicles (UUVs, UAVs, and drones) and surface or submarine sensors.
Furthermore, to meet the objective of establishing the number of multifunctional platforms for the safe, effective and optimal
efficiency of the main missions of the Navy, an analysis will be carried out on three criteria, related to the levels of military art,
tactical, operational and strategic level.
At the tactical level
From a tactical point of view, the main forms, methods, and procedures for carrying out combat missions in the maritime
area by specialized naval forces, regardless of the environment of action in the air, on the surface or underwater, are considered.
The operability of the forces at a tactical level requires force planning, to be permanently prepared in a waiting position or at
sea, an optimal number of platforms.
Given the force planning principles, the supply of forces must be ensured permanently and will, therefore, be an important
criterion for determining the optimal number of naval platforms. Also, some logistical principles, replenishment, and maintenance,
but also other aspects will influence the establishment of the optimal number of platforms.
From the forms of carrying out combat missions, it is generally possible to identify the on-call or control form of action, from
waiting-position or from information-based actions.
From the methods and procedures for carrying out combat missions, generally one can identify the methods of action in
the district or certain directions, by different tactical procedures, by independent patrol, in formations or marching devices, by
actions of episodic or systematic fights.
To identify the optimal minimum number of multipurpose platforms from a tactical point of view, to fulfill the mission with
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a high degree of effectiveness, it is considered as a working hypothesis that the analyzed platform covers a single combat
environment for which an optimal efficiency ratio can be empirically established at p = 0.7.
This means that a high probability of detecting a potential enemy on the surface or underwater is ensured, so that the
distance between the platforms is not more than 1.4 radii of action of the main surface or underwater sensors onboard their own
ships, by which can identify the actions of enemy forces.
These values indeed differ depending on the combat environment and the destination of the sensors, one being the beating
radius of some surface sensors and another value having the radius of the sensors underwater. But for example, the much less
permissive underwater environment will be taken into account, so that the fulfillment of restrictive underwater combat conditions
will also validate the much more permissive surface combat conditions.
The operational radius of a sonar depends on its type, towed sonar or hull-mounted sonar; the technical-tactical
characteristics, the working frequency, the mode of operation (passive or active); environmental factors, bottom nature, salinity,
temperature, propagation speed, Doppler effect, depth, level of the hydraulic jump layer; platform characteristics (surface ship,
aviation submarines, submarines); speed; the size of the target, and other factors. Depending on these features, the operational
distance is greater in the case of towed or immersed sonars working in passive mode.
Depending on the estimated speed of the target, the distance from the ship to the target, and the number of ships available,
an experienced commander can decide which tactical procedure to choose for search, discovery, identification, and attack, so
that the target is engaged. The commander’s decision, even if it has analytical foundations and tactical principles, can be based
on empirical foundations and principles of operative art, which give the decision an intuitive characteristic.
From experience, the most common procedures, which involve establishing a search and attack plan, recommend the use
of at least two platforms, and for an increase in efficiency, the minimum optimal number is 3 platforms, so if a submarine target
has been discovered, the chances of the tactical problem being solved are higher.
Depending on the tactical situation, given the possibility of establishing the speeds of most types of underwater targets,
the distance between the platforms can be set depending on the chosen tactical plan. This statement is based on analytical
calculations and can outline the commander’s vision on how to identify appropriate response options.
At the tactical level, in times of peace and crisis, the reserve of forces is an instrument of the commander to ensure the
continuity of the deployment of forces or the conduct of systematic actions, and in time of war, to maintain their fighting power
to a minimum allowed in the conditions of the level of risk assumed.
It should be noted that the existence of a single naval platform at sea, creates a state of tension for any enemy. In the case
of ships with anti-submarine combat capabilities, such as frigates or corvettes, a potential adversary will be put in difficulty in
acting voluntarily in the area covered by submarine sensors. The situation is similar in the case of the submarine presence; it is
noticed that an opponent will deploy an additional presence to balance the situation of forces.
At the operational level
At the operational level, the number of platforms is chosen depending on the operation type, the size of the operation area,
the elements of operational art, design, end states, and desired effects (COPD, 2016), but also some strategic foundations.
Usually, the maritime platforms constitute TG / task groups and TF / task forces, depending on the mission, for each task of the
mission a TU / task unit is usually detached from.
At the operational level, the reserve of forces is a principle of operation planning, so that an additional number of capabilities
will be needed, which can always replace the existing capabilities, for the successful accomplishment of the mission. The
planning of systematic actions is carried out in the conditions of ensuring a force and means reserve but also in the conditions
of the application of some logistics principles, for restoring the combat capacity.
Under these conditions, the advantages of using multifunctional platforms become obvious, given that TU / TG can perform
multiple tasks and missions simultaneously in different environments. The great advantage of multipurpose platforms at the
operational level is that a naval group will be able to cover a wide range of missions with a small number of such platforms.
At the operational level, naval groups with specific missions are used, so that to consolidate a credible posture, the
simultaneous operation of 2-3 naval groups with multipurpose capabilities is a firm attitude of the modern Navy. These aspects
suggest that depending on the environment of action, the method or plan of search and attack, but also on other principles
of military art available to planners, the optimal number of three platforms needed to carry out a combat action has tactical
foundations.
However, following some naval operational art principles, to ensure the continuity of systematic actions, which require a
period of capacity recovery, it will be taken into account that a platform will not be able to be used for a short time.
Therefore, to maintain the operational capability of a naval group, at least one more platform would be needed, thus
increasing the number required to complete a specific mission with one unit. So, 4 multipurpose platforms of the same type,
ensure a credible posture of the Navy, and ensure both tactically and operationally minimum condition.
At the strategical level
At the strategical level, these platforms represent a politico-military and naval diplomacy tool for manifesting and defending
national and international interests in the maritime environment, which capitalizes on the effects achieved at the operational
level through the power and force projection (Scipanov, Lucian Valeriu, 2018).
The great naval powers understood this concept and developed new combat capabilities (example LCS-2, USS
Independence) for searching, discovering, identifying, tracking, and attacking enemy targets. Maritime aviation is not a new
capability, but it has become a much more efficient vector due to its long-range in terms of increasing reaction speed.
From a strategic point of view, multipurpose platforms can manifest the role of naval diplomacy (naval presence, exercises,
coercive diplomacy) and perform a wide range of missions, through which they can demonstrate a credible position in front of
opponents with at least similar capabilities.
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The effect (end state) established at the strategic level is transformed into an operational level mission that is transmitted
to the tactical level of execution. Thus, specialists at the operational and tactical levels identify what needs to be done for the
mission to be accomplished, safely, and effectively.
In conclusion, the concept of a multipurpose platform implies a unified approach to the medium- and long-term transformation
processes of the capabilities of the Navy, so that they can ensure a wide range of missions. Given the complexity of modern
naval actions, the adoption of the concept requires structural evolution, doctrinal and conceptual adaptation, a high level of
training, specialized personnel, capitalization of technological performance, integrated logistics, decision-making coherence.
Following an analysis of the most common threats in the maritime environment, it can be found that they occurred mainly
near the coast, from the air, from the surface, and underwater, including in the electromagnetic environment. The most common
vectors were naval missiles launched by patrol ships, fast patrol boats, submarines, maritime aviation. Even if the mines threat
remains relevant, unmanned autonomous vehicles have occupied a wide range of uses in naval combat, manifested in both
visible and invisible spectrum environments.
This emphasizes that a multipurpose platform must have extensive combat capabilities to be able to engage a wide range
of vectors, perform a wide range of missions, ensure the own ship’s protection, and for other naval platforms, to occupy a central
place in the naval group.
It can be considered that the opportunity to operate multipurpose platforms is given by the advantages they have, and
we have seen what they are so that under these conditions, the Navy strengthens its posture of maritime power through naval
presence capable of covering a wide range of missions, simultaneously in at least 2 combat environments.
To acquire such a posture on the battlefield, a multipurpose platform must be equipped with adequate means of combat,
able to carry out naval combat in all environments, to provide an optimal response to any threat. Thus, missile launch systems,
anti-missile systems, air defense, command and control systems, radio-electronic protection, underwater combat, are just some
of the range of means and equipment that a multipurpose platform must-have.
These allow the development of air defense capabilities (AAW), surface ship combat (ASuW), anti-submarine combat
(ASW), electronic warfare (EW), mine detection, and avoidance (MCM) as well as equipment for special operations or support
actions, search and rescue, etc.
Indeed, several vulnerabilities of multipurpose platforms can also be identified, but they can be mitigated by additional
protection and action planning depending on the main immediate threats and the main mission.
The main features of a multipurpose platform that can give it a dominant position on the battlefield are: integrated command
and control systems; interoperability; autonomy; mobility; modularity; and so on
Multifunctional Capabilities
Frigates and corvettes are platforms designed to have open sea combat capabilities, generally able to perform some of
the following types of missions: missions during operations specific to armed combat (naval, air and antisubmarine warfare),
missions during other operations than war (stability operations), in times of crisis and in times of peace (in support of peace,
maritime security and emergency support).
Depending on these types of missions, these platforms can be configured with appropriate action capabilities. To respond
to a wide range of maritime threats, they are equipped with a range of aerial, naval and submarine sensors. The common
technical-tactical feature of frigates and corvettes is the possibility of engaging submarine targets.
The difference is highlighted by the fact that the frigate specializes in combat in several environments, being able to cover
a wide range of missions in the conditions of employing a multitude of targets.
By and large, the frigate is a warship, medium and small tonnage, easy to maneuver, considerable speed, equipped with
specialized combat weapons in different environments. In ancient times, the term was given to three-masted sailboats that were
heavily armed with large-scale naval artillery. Today, the frigate is a ship specializing in combat in different environments, armed
with different weapons systems that can engage a wide range of targets in the face of multiple threats.
In terms of size, the frigate falls between corvettes and destroyers, and as combat functions, we find that they are the most
used and widespread naval platforms, located in modern fleets. Technological advancement has led to a reconfiguration of
frigate action capabilities so that they cover a wide range of naval operations with a complex spectrum of missions.
In the same terms, the corvette is a small warship, equipped with light weapons, with high mobility of action, which can
cover at least one environment of action, in the case of corvette anti-submarine combat being the main capability. Initially, the
term was assigned to warships with three masts, smaller than the frigate and larger than the brig.
Today, the corvette is a small warship (2000-3000 t.), slender, maneuverable, equipped with light weapons. In size, it falls
between small patrol vessels and frigates. Most modern projects keep dimensions close to those of frigates, so at smaller sizes
they have capabilities similar to frigates, keeping their size, missions, and roles at scale.
It can be seen that the modern Navy have adopted a new trend of developing small- scale, maneuverable ship projects
with extended capabilities compared to the classic project, ie they have at least one or two additional capabilities, which gives
them an active posture in action.
The aerial dimension of combat is ensured today by integrated combat systems but also by the possibility of operating aerial
platforms (helicopters, UAVs, drones). The multipurpose corvette can be equipped with a helicopter with combat capabilities,
including in the anti-submarine environment, thus extending the combat capabilities of the corvette beyond the range of the
on-board sensors. These capabilities give the corvette additional qualities, close or even identical to those of a medium-sized
frigate.
With these capabilities, the multipurpose feature acquires extensive ways of expressing the potential for combat on the
surface, in the air, and underwater field. In the case of having the ability to engage air or naval targets with missiles, the
multipurpose corvette fully justifies its destination and role in a modern fleet.
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Multipurpose corvettes have capabilities and characteristics, which allow them to perform combat missions in different
environments, for a wide range of operations, given the existence of multiple threats, with the possibility of engaging multiple
targets.
These are ships intended mainly for operation in closed and semi-closed seas, on the coast, and in small-scale operations,
but may very well operate in the open seas and oceans in shallow water operations (Milan, N. Vego, 2003).
Due to their small size, considerable autonomy, combat potential concerning their extensive capabilities, construction,
operation, and maintenance costs, multipurpose corvettes become the most efficient battleships that can engage submarine
targets according to the main mission, naval and air targets. with a wide range of weapons, according to the characteristics
offered in addition to the classic destination.
Conclusions
A credible Navy must have as wide a range of capabilities as possible in order to be able to provide an optimal response to
any threat from the maritime environment. Therefore, it can be considered that multipurpose platforms are an optimal solution
that offers the possibility to cover a wide range of missions, in conditions of efficiency and effectiveness.
A multipurpose platform is a specially built naval platform, which in addition to the destination of the classic project, can
cover several combat environments, ensuring the fulfillment of complex missions, optimally using the means available with a
small personnel number. In these conditions, the typology of the executed missions is extended in wide limits.
The multipurpose capabilities of a modern Navy provide a stable posture in the conditions of regional interests.
Having seen that tactical and operational specialists and commanders base their decisions on tactical principles and naval
operational art, the role of decision-makers is to promote the importance of these multipurpose capabilities, even in peacetime,
so that during a real action they justify their destination.
The post-acquisition, design, construction, and reinforcement process is lasting, and the commissioning stage of the
platform involves staff education, training, and testing action capabilities in real missions, which is also a long process.
As we have seen, the advantages of using multipurpose platforms are tactical- operational and strategic. At the tacticaloperational level actions, the multipurpose platforms will fulfill independent missions, brought together to support coastal
actions, combined operations within multinational groups, etc. Among the main missions can be highlighted the following: naval
surveillance; patrolling in maritime districts; diplomacy by naval presence; maritime security; search-rescue at sea; support;
power and force projection.
The operational requirements of the multipurpose platforms must meet some technical-tactical criteria: special nautical
qualities; special physical, electromagnetic, optical and acoustic fingerprints; reliability of propulsion and energy systems; high
vitality and autonomy; integrated command and control system; high-performance combat systems; wide range of sensors.
For a credible posture, the Navy needs to follow the international trend for an intuitive approach to future concepts of
transforming power and force projection capabilities.
Following the arguments presented, it can be seen that the objectives of this approach have been met so that the research
hypotheses have been validated. In these conditions, it can be mentioned that for a credible position at the international level,
a modern Navy needs naval groups consisting of at least 3 operational platforms and one in reserve, which will be able to act
in all combat environments.
It should be emphasized that the multiplication of naval power is achieved under the conditions of the simultaneous
detachment of at least 2-3 naval groups simultaneously. Given the benefits, the position of a naval force depends on the
potential of multipurpose platforms to fulfill the main missions of the Navy.
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АСПЕКТИ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА СРЕДАТА ПРИ МОРСКИ
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Резюме: В литоралните зони се зараждат заплахите и тук се пренасочва цялото защитно усилие на
съвременната цивилизация. Военната активност в тях при пълния континуум на морските операции дава
известен приоритет в използвaнането на ВМС. Контролът върху литоралната зона има съществено значение
за осигуряване на пространствено превъзходство. В нея операциите на ВМК могат да се провеждат в помощ
на други компоненти. Едно по-широко интерпретиране на темата задължително обхваща отношенията между
компонентите на ВМС, ВВС и СВ.
Уникалният комплекс от условия на околната среда оказва влияние върху провеждането на операциите в
литоралната зона. Спецификите на физическите характеристики на крайбрежието, наличието на урбанизирани
зони, концентрирани търговски потоци, райони за добив на въглеводороди и специфичните заплахи влияят
съществено на провежданите морски операции в крайбрежната зона.
Ключови думи: среда, морски операции, литорална зона.
Todor Dimitrov, PhD. ASPECTS OF THE RELEVANCE OF THE ENVIRONMENT IN MARITIME
OPERATIONS IN THE LITTORALS
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Abstract: Threats arise in the Littoral zones, and here the whole defensive effort of modern civilization is redirected. The
military activity in them with the full continuum of naval operations gives a certain priority in the use of the Navy. Control of the
littoral area is essential to ensure spatial superiority. In it, the operations of the Naval component can be carried out in support
of other components. A broader interpretation of the topic necessarily covers the relations between the components of the Navy,
the Air Force and the Armed Forces.
The unique set of environmental conditions influences the conduct of operations in the Littoral area. The specificities of
the physical characteristics of the coast, the presence of urban areas, concentrated trade flows, oil and gasfields and specific
threats significantly affect the maritime operations conducted in the coastal zone.
Key words: Environment, Maritime Operations, Littorals.
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азрушаването на двуполюсния модел на света доведе до дълбоки промени в морските стратегии и доктрини. Една
от основните промени беше подчертаното изместване на фокуса от операции „в морето“ срещу значителен морски
противник към операции „от морето“ срещу по-малки, локализирани опоненти. Революционните промени в технологиите и прилаганите тактики и процедури на съвременното бойно поле изискват постоянна адаптация към сложната многомерна среда на литоралната зона. Ограничените и плитки крайбрежни води отправят все по-големи предизвикателства
пред военните плановици и оператори, като отчитането на специфичните характеристики на средата се превръща във
важен фактор за крайния успех.
Терминът „литорален“ (littoral) се отнася до брега на океана или морето или до бреговете на река, езеро или естуар. Той произлиза от латинското съществително litus, litoris, което означава „бряг“, и прилагателно litoralis – „брегови“,
„крайбрежен“. В българската специализирана литература доскоро се даваше приоритет на термина „крaйбрeжен“, но
в някои национални закони с този термин се означава много тясна ивица от брега, поради което специалистите от
Военноморските сили (ВМС) налагат в новите документи по-професионалния термин „литорален“. В океанографията и
морската биология това е зоната между линиите на максималния прилив и отлив.
Дефинициите за литорална зонa, използвани в публикациите на НАТО се различават от тези в океанографията. Те
нямат връзка и с изискванията на международното морско право, както и с правата или задълженията на държавите,
произтичащи от правилата за прилагане на международното право. Тук определящи са стратегическите и оперативни
съображения. Съгласно AJP-3,1 littoral е термин, приложим към военните операции. С него се означава литоралната
зона, включваща онази част от морското пространство, заключено между открития океан и брега, която трябва да
бъде контролирана, за да се поддържат операции на брега, и онази част от сушата, навътре от брега, която може да
бъде осигурявана и отбранявана директно от морето. Контролът върху литоралната зона има съществено значение за
осигуряване на пространствено превъзходство. В нея операциите на Военноморския компонент (ВМК) могат да се провеждат в помощ на други компоненти на Съюзническите сили по начини, описани подробно в посочената публикация
(напр. превземане на противниково пристанище, военноморска база или крайбрежна база на Военновъздушните сили
(ВВС), осигуряващо успешна инвазия на съюзническите сили). (AJP-3.1 Allied Joint Maritime Operations, 2004)
Официалното определение за литорална зона, използвано във ВМС на САЩ, е представено в концепцията за
литорални операции:
– откъм море – контролиран от ВМС район в морето, прилежащ към бреговата черта, в който се осигурява поддръжка на операциите, провеждани на брега, или пространството, заключено между открития океан и брега, което
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трябва да бъде контролирано от ВМС, за да се осигури поддръжка на операциите на брега;
– откъм сушата – пространството навътре от брега, който може да бъде пряко поддържан, осигуряван и защитаван
от море.
Във Военноморската доктрина на САЩ литоралната зона е дефинирана като „райони, отнасящи се към или прилежащи на бреговата черта или литорална зона, в обсега на непосредствения контрол. Литоралната зона е чувствителна
на ударни въздействия от военноморските експедиционни сили“.
Литоралните райони представляват международна арена за демонстриране на военна мощ и воля за използване
на сила и се характеризират с триизмерното пространство, в което ВМС извършват операции и маневри. Военният
флот демонстрира своята способност за осъществяване на операции в съвместна, интерагенционна и публична среда.
(Дерелиев, П., 2005).
Докато в близкото минало морските операции бяха приоритет изключително на ВМС, то в съвременните условия
те са съвместни, многонационални, а при определени условия и с водеща роля на невоенния компонент. Налице са
множество промени в средата за сигурност в литоралната зона, както и в използваните там оръжия и технически средства. Това налага предефиниране на съществуващите концептуални и доктринални схващания относно тактиките на
използване на силите при морска операция в тази зона. От друга страна, е необходима постоянната трансформация на
тези тактики в зависимост от настъпилите промени. Всичко това подчертава важността на средата при осъществяването на морски операции в литоралната зона и необходимостта от анализ на основните ѝ характеристики. (Медникаров,
Б., 2008)
Уникалният комплекс от условия на средата оказва влияние върху провеждането на операциите в литоралната
зона. Характеристиките на средата в тази зона контрастират значително на условията при операциите в открито море,
както и налаганите от тях изисквания към оперативното планиране:
– Физическите характеристики на крайбрежието – физическите характеристики на бреговата линия варират от
ясно очертана и/или равнинна линия до накъсана, изпълнена със дълбоки заливи, както и архипелази. При морски
операции в близост до или в границите на крайбрежната линия на противника, релефът на местността определя в
голяма степен дистанцията на откриване и времето за разпознаване, а оттам и времето за реакция, оценка и отговор.
В допълнение към базираната на сушата отбрана, колкото по-начупена е бреговата линия, толкова по-добре може
да бъде организирана защитата ѝ от ВМС. От друга страна, за настъпателните сили отбранителните действия на
противника остават в голяма степен скрити. При околна среда, характеризираща се с фиорди или планински пейзаж,
височината на радарите и електрооптическите датчици и далечината на откриваните от тях цели облагодетелстват
отбраняващите се сили. Базираната на сушата отбрана може да бъде разположена върху фортификационни съоръжения. Планинската околна среда възпрепятства електромагнитните излъчвания. Отбраняващите се сили обаче могат
да инсталират комуникационни линии за преодоляване на този недостатък. Входовете във фиордите могат да бъдат
много тесни и да ограничат свободата на движение, използването на оръжието, самоотбраната и защитата на силите.
Колкото по-близко до бреговата черта действа дадена тактическа група или сила, толкова по-голяма става заплахата
от силите, базирани на брега, стигаща понякога до заплаха от единично действащи бойци, въоръжени с ръчно преносимо оръжие. Картината се усложнява още повече с увеличаване гъстотата на трафика, разнообразяване на легитимните
дейности и участниците в тях, както и сложността на околната среда. Същевременно ситуациите се развиват по-бързо,
което води до намаляване на времето за реакция.
– Хидрография – в литоралната зона заплахата от мини е много голяма. Откриването на морски мини се затруднява от отраженията на дъното, брега и водните слоеве. При плитки води използването на подводни оръжия може да
бъде ограничено. Плитките води дават възможност за инсталиране на фиксирани пасивни средства за наблюдение.
Достъпът до плажовете за провеждане на амфибийни операции изисква добро познаване на обстановката.
– Атмосфера – атмосферните промени (въздушните слоеве и влажността) могат комплексно да повлияят на електромагнитното излъчване. Необходимо е атмосферата да бъде внимателно наблюдавана, за да се определят действителните атмосферни условия, които имат значение за комуникациите, и съответно – за далечината на действие на
сензорите за откриване.
– Население – гъстотата на населението по крайбрежието е причина за много голямата натовареност на електронния сигнал, което води до трудности при захващането на целта от оръжията. Целите на сушата и в непосредствена
близост до нея изискват използването на високоточни оръжия и внимателно отчитане на съпътстващите щети, които
могат да бъдат нанесени. Необходимо е да се отчита наличието на голям брой обекти на критичната инфраструктура
в крайбрежната зона. (Георгиев, С., 2019)
– Военни фактори – настъпателното развръщане на силите в литоралната зона ги излага на опасности, идващи
от сушата, въздуха и морето. Силите трябва да могат да отчитат всички тези заплахи. Колкото по-близко до или на
брега действат те, толкова по-малък е размерът на формированията, които могат да бъдат развърнати на тези места.
Това означава, че тези формирования зависят до голяма степен от по-близко разположената и по-честа логистична
поддръжка, която е извършвана на враждебна противникова територия в условия на висока застрашеност. Като цяло
литоралната зона дават преимущества на отбраняващата се страна.
– В международноправен аспект – особеностите на юрисдикцията на различните категории морски пространства.
(Василев, В. 2017)
Сложността в провеждането на морските операции произтича от многоизмерността на морското бойно пространство, което се намира на границата между три стихии и постоянно нарастващите дистанции на действие на силите и
средствата. Тази сложност нараства рязко в литоралната зона, където разнообразието на характеристиките на средата
е значително, дистанциите са относително по-малки, а динамиката на протичащите процеси постоянно нарастваща.
Паралелно с това в тази зона са налице разнопосочни интереси на крайбрежните държави, на участващите в междуна-
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родната търговия, в добива на природни ресурси, както и много други международни, държавни и частни организации.
(Медникаров, 2007)
Необходимо е да се разгледат характеристиките на морската среда, която влияе върху провеждането на съвместни и самостоятелни операции в литоралната зона. В съответствие с правата и юрисдикциите, утвърдени от международното законодателство, преобладаваща част от морето и прилежащото му въздушно пространство остават по същество неутрални и необитавани. Следователно морските операции се отличават от сухопътните по това, че морето не
може да бъде притежавано така, както сушата. Страните могат да тълкуват международното морско право с различни
нюанси, а понякога и със съществени различия от останалите участници – съюзници, партньори или противостоящите
сили. Особено силни са противоречията в литоралната зона поради разнопосочните и разнообразни интереси. Средата в тази зона влияе значително върху използването на морската мощ от крайбрежните държави или от останалите
участници в такава операция.
Военноморските сили като основен компонент на морската мощ провеждат операции под, на или над водата. В
случаи на политически кризи, литоралните води осигуряват триизмерно пространство, в което морските сили провеждат операции и маневри за демонстриране на възможности и воля за използването на сила. На море заплахата
може да възникне от всяко направление. За минимизирането ѝ се провеждат мероприятия и действия по създаване на
Опознатата картина на море (RMP – Recognized Maritime Picture), която включва определяне на местонахождението
и движението на противостоящите сили (противника) и се добива чрез триизмерно наблюдение (под, на и над вода).
Предвид динамиката на средата, както и множеството участници в литоралната зона е необходимо да се използват
всички средства като източници на информация, включително и тези, базирани в космическото и въздушно пространство, които могат бързо да обследват големи площи, за осигуряване на непрекъснат поток от информация. Морската
среда осигурява непрозрачна за голяма част от сензорите среда, в която специфични обекти могат да останат скрити.
Примери за такива обекти са морските мини и подводници. Командирите трябва да отчитат този факт при планирането
и провеждането на морски операции.
Съществуват известни специфични особености при следенето и откриването на характерни за морската среда
обекти, които могат да се обобщят в следните групи:
– Надводните бойни кораби могат да бъдат открити посредством сателит или средства за въздушно наблюдение.
Мобилността им обаче често е причина за трудното им откриване и изработване на данни за стрелбата с точност,
необходима за тяхното поразяване, особено ако корабите не се демаскират посредством излъчване.
- Подводниците са бойни кораби, които са трудни за откриване и проследяване. Те притежават предимство пред
надводните кораби в дистанциите на откриване и са способни да поразяват надводни и брегови обекти от големи дистанции. Тяхното основно предимство е скритността в действията. Скритостта се влияе в голяма степен от хидрологията
на района, която в Западната част на Черно море е особено подходяща за използването на подводни платформи.
– Авиацията е основно средство за откриване на цели на големи дистанции и поразяване на морски и брегови
обекти. Доброто взаимодействие между надводните кораби и авиацията е от особена важност за ефективността на
противовъздушната отбрана на корабните формирования. От съществено значение за използването в литоралната
зона е наличието на натренирани пилоти и екипажи, способни на продължителни полети над водната повърхност.
– Съвременните брегови ракетно-артилерийски комплекси притежават скритност и мобилност, които ги правят
трудно откриваеми, особено ако комплексите не се демаскират посредством излъчване. При умело взаимодействие с
морските и въздушни платформи на крайбрежната страна или коалиционни партньори, същите са особено подходящи
при провеждането на морски операции в литоралната зона.
Литоралната зона има уникални характеристики, които провокират военноморските теоретици към изследвания в
различни направления, отличаващи се от традиционното схващане за военноморските конфликти в открито море. Тази
среда е едновременно по-сложна и изпълнена с повече субекти от откритото море и освен това има допълнителен
фактор – сухоземната територия е в непосредствена близост. Преобладаващо прибрежната зона има много повече вариации по отношение на топографията, океанографията и метеорологичните условия в рамките на сравнително малка
площ, отколкото в другите райони, по суша или по море. Друга допълнителна особеност е наличието не само на голямо
разнообразие в рамките на определен крайбрежен регион, но и значителните различия между характеристиките на
отделните такива региони. От гледна точка на провежданите морски операции или учения е необходимо само да се
сравнят условията при крайбрежието на Либия, Персийския залив, Адриатическо море, Карибите и норвежките фиордиq за да се установят значителните различия в характеристиките на средата. При преместването на фокуса от „сини“
към „кафяви“ морски операции трябва да се отчита все по-високата степен на диференциация относно регионални или
специфични за конкретния сценарий фактори. Това се отразява в значителните усилия, прилагани при проучването на
различните характеристики на литоралната зона за дадена операция. (Stocker, J., 1998)
Компактността, сложността и плътността на субектите в литоралната зона създават специфични натоварвания
върху морските операции. По цялата крайбрежна ивица на западната част на Черно море са разположени голям брой
населени места, както и редица обекти на критичната инфраструктура. Ако се разгледат други литорални райони, то
може да отчете, че например Персийският залив е дълъг 450 мили, но по цялата си дължина не е по-широк от 120 мили.
Адриатика е с подобни размери и форма. При архипелазите или фиордите са налице още по-тесни морски пространства в непосредствена близост до сушата. Като се има предвид, че литоралните райони са в центъра на разнообразни
човешки дейности, не е изненадващо, че тези относително малки морски пространства са интензивно натоварени в
най-разнообразно естество на повърхността, във въздуха и по брега. В резултат на това могат да се направят две заключения за силите, участващи в морска операция в литоралната зона: трудно се изгражда пълната опозната картина
и много кратко предупредително време за дадена конкретна заплаха. Това налага от своя страна възможността за
провеждане на интензивни операции с високо темпо, често за продължителни периоди от време.
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Мащабното присъствие на трети страни във водата и във въздуха допълнително усложнява изпълнението на
поставените задачи. Наличието им се обуславя от принципа на свободното корабоплаване, наличието на множество
въздушни коридори, както и от разнообразната стопанска дейност в крайбрежните райони. Поради спецификата и
ограничения пространствен характер на морската операция в литоралната зона тя се провежда паралелно с тези дейности. Голям брой „странични наблюдатели“ в непосредствена близост се занимават, в общия случай, със свойствения
си легитимен бизнес. Съвременните зони на военен конфликт обикновено не изключват неучастващите трети страни.
Крайбрежната среда става толкова по-голямо предизвикателство, колкото по-ограничени са способите/методите за
изпълнение задачата и следователно колкото по-малко са възможностите за доминиране или свободно очертаване
на бойното пространство.
Необходимо е да се отбележи, че не всички литорални зони са затворени морета, като Черно море, Персийския
залив и Адриатика. Откритите крайбрежни райони може да са по-малко ограничени, но те имат свои собствени предизвикателства, като например липсата на приятелски бряг и неговите съоръжения в непосредствена близост. Такава
например е характеристиката на средата за операцията край бреговете на Сомалия.
Морските пространства имат две отличителни черти, които ги различават от сухопътната територия. Първо, части
от тях са извън територията на страната и са неутрални. И второ, физическата същност на морето и международното
законодателство позволява свободното движение на плавателни съдове. (Centre of Excellence for Operations in Confined
and Shallow Waters, 2017)
Отчитайки наличието на големи ресурси на въглеводороди и други природни богатства в офшорната зона, която в
известна степен се припокрива с литоралната зона, можем да обобщим, че през последните десетилетия постепенно
крайбрежните води губят голяма част от своя „нетериториален“ характер. Този процес се наблюдава при крайбрежни
държави, които се стремят да запазват традиционните си суверенни права или претендират за национална юрисдикция
за райони по-големи от признатите национални морски пространства в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.
Тридесет и два процента от океаните, включително всички пространства, които могат да се считат за крайбрежни, попадат под някаква форма на национална юрисдикция. Въпреки изискването на член 58 от Конвенцията държавите да
спазват надлежно правата и задълженията на крайбрежната държава, не се поставят значителни ограничения върху
военноморските сили на други държави в рамките на изключителната икономическа зона (до двеста мили). По-големи са ограниченията за чуждестранните военноморски сили в рамките на териториалното море. Те са наложени
от съществуването в него на пълна юрисдикция за крайбрежната държава. Но в тях са налице значително по-малко
ограничения в сравнение с тези, наложени от абсолютния суверенитет на сушата. Така например военните кораби
имат правото на „свободно преминаване“ (Innocent passage) през териториалното море и това на по-либерално дефинирания „транзитен проход“ (Transit passage) през признати международни проливи.
Географският обхват на режимите в морските пространства е фиксиран, но в някои отношения степента на юрисдикция на крайбрежната държава в тези зони е несигурна и често подлежи на допълнително увеличаване на функционалния, а понякога и на географския контрол. През последните десетилетия се наблюдава засилване на усилията
на редица държави да регулират или ограничават присъствието на чужди военни кораби в своите национални морски
пространства. Това е необходимо да се отчита от силите, опериращи в чужда литоралната зона и ангажирани с изпълнението на ограничени задачи. При мироопазващите операции с по-голяма интензивност по принцип се отчитат
в относително по-ниска степен законните права или чувствителността на крайбрежните държави, срещу които тези
операции са насочени.
В литоралната зона експедиционните морски сили действат в непосредствена близост до крайбрежните държави,
които могат да бъдат коалиционни, опоненти или трети страни. Следователно близостта, намеренията и способностите на тези държави са първостепенни съображения, както за целите, така и за средствата, които се използват при
операции в тази зона. Това важи в по-голяма степен за ограничените, неинтервенционни операции, при които способността да се влияе върху или да се контролират такива държави е относително ограничена. Крайбрежната държава
има две основни задачи по отбраната на своята офшорна зона: отбранителни действия (или противопоставяне на
инвазията на външни сили) и крайбрежен контрол (защита на собствените морски интереси и активи).
Държави с относително ограничена морска мощ традиционно проявяват предпазливост при намесата на превъзхождащи ги по способности външни сили, но през последните десетилетия техните офшорни интереси са се увеличили
по пространствен обхват, разнообразие и значение. Причината за стремежът им към по-голям контрол на националните морски пространства се корени в нарастващата експлоатация на живите и неживите ресурси в тази зона, както и в
загрижеността за опазването на околната среда. Експлоатацията на офшорната зона е една от основните причини за
наблюдаваното увеличаване на усилията на крайбрежните държави за контрол на морето. Тези от тях, които не могат
да се конкурират с по-големите морски държави в открито море, имат възможност сравнително по-добре да защитят
своите интереси в собствените крайбрежни води. Традиционно крайбрежните държави използват две концепции за използване на морската сила: морски контрол и морско възпиране. В такъв вариант се използва ограничената способност
на крайбрежната държава за възпрепятстване на противника в морското пространство (Sea Denial), за да се изключи
или ограничи присъствието и дейността на външни сили, както и да се осъществи морски контрол. Възпирането е
ключът както към противодействието, така и към осъществяването на контрол на морето.
Такъв тип държави (с ограничена морска мощ) се стремят да осъществят проекцията на сила към морето от
сушата и сравнително по-рядко обратното (от морето към сушата). Те се стремят да проектират своята ограничена
(до голяма степен брегова) сила към морето да възпрепятстват присъствието и оперирането на външни сили в собствените морски пространства. Наблюдава се тенденция все повече страни да развиват крайбрежни укрепени райони с
нарастващ размер и координираност на участващите наземни, въздушни и морски компоненти.
Крайбрежните военноморски сили с ограничени възможности, макар често да имат компонент със способности
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да оперира в „сини“ води, все повече се интегрират с наземни, но насочени към морето оръжейни системи, сензори
и системи за командване и управление. Стремежът е да доминират в своето „собствено“ морско пространство и да
възпрепятстват или ограничават използването му от външни сили и средства. Доброто познаване на характеристиките
на средата с акцент към местната география, хидро-метеорологичната обстановка и естеството на осъществяваната
човешка дейност в зоната са ключови предимства за крайбрежната държава.
В заключение от анализа на характеристиките на средата и нейното значение при морските операции в литоралната зона могат да бъдат направени следните изводи:
1. Средата в литоралната зона се характеризира със значителна степен на неопределеност, нееднозначност,
непредвидимост и несигурност. Въпреки че често отсъства непосредствена опасност от война, в тази зона се проявяват нови по характер и не напълно дефинирани предизвикателства, рискове и заплахи, чиито източници трудно се
поддават на идентификация.
2. Сложността при провеждането на морските операции в литорала произтича от: многоизмерността на морското бойно пространство, намиращо се на границата между три стихии; от спецификата на действащите международно-правни норми; от постоянно нарастващите дистанции на действие на силите и средствата; от увеличения брой
участници, опериращи в крайбрежието.
3. С увеличаване на далечината на действие на съвременните оръжия расте и размерът на литоралната зона,
от която може да се проектира морската мощ към сушата. Същият процес се наблюдава и в обратна посока – расте
проекцията на използваните брегови оръжейни системи срещу все по-голяма зона в морето.
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НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА
ПОДГОТОВКА НА ИНЖЕНЕРА В ОБЛАСТТА НА ПОЖАРНАТА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
доктор инж. Христо Проданов
Академия на МВР
Резюме: В работата е представена индивидуалната специфика на практическата подготовка, която
следва да е преминал инженерът в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. Основните
задачи на подготовката на такива инженери налагат все повече образованието в тази област да обхваща
широкопрофилни теоретични знания, както и задълбочени практически умения и навици, даващи цялостна
представа за характера на професионалното направление. Практическата подготовка в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението следва да формира професионално подготвени инженери, умеещи да
анализират явленията, протичащи при възникване, развитие и гасене на пожари и при ликвидиране на аварии.
Ключови думи: практическа подготовка, риск, компютърни симулации.
Hristo Prodanov, PhD. SOME SPECIFIC REQUIREMENTS FOR THE PRACTICAL TRAINING OF
THE ENGINEER IN THE FIELD OF FIRE SAFETY AND CIVIL PROTECTION
Academy of the Ministry of Interior
Abstract: This article presents the individual specifics of the practical training that the engineer in the field of fire safety
and civil protection should have undergone. The main tasks of the training of such engineers increasingly require the education
in this field to cover broad-based theoretical knowledge, as well as in-depth practical skills and habits, giving a comprehensive
picture of the nature of the professional field. The practical training in the field of fire safety and civil protection should form
professionally trained engineers, capable of analyzing the phenomena in the occurrence, development and extinguishing of
fires.
Key words: practical training, risk, computer simulations.

В

контекста на все по-интензивното генериране на асиметрични заплахи в национален и международен мащаб разработването на нови методи и прилагането на нови подходи на обучение в професионалното образование при подготовката на инженери в сферата на пожарната безопасност и защитата на населението, способни да противодействат
на тези заплахи, става неотложна задача.
Настоящото състояние на световния динамизъм показва необходимостта да се разглежда професионалното образование като система, чийто вътрешен компонент са иновативни интерактивни учебни помагала, осигуряващи процес, близък до реални негативни сценарии, включващ управление на времето, разходите, материалните и човешките
ресурси, и съответно качеството на обучението.
Цел и задачи на изследването
Да се определи фокусът на новите пътища за развитие на практическата професионална подготовка на експертите в областта на пожарната безопасност и защита на населението, продиктувано от зараждащите се потребности.
Основна теза и хипотеза на изследването
Разгръщането на установените добри интердисциплинарни практики в подходите за подготовка ще създаде адекватни защитни оперативни способности у инженерите в областта на пожарната безопасност и защита на населението.
Напротив, прилагането на известните функционални подходи, базиращи се на отработване на рутинни, циклични и
известни вече задачи, без развойна дейност и без завладяване на нови материи и отрасли в управлението при кризи,
ще направи неспособна системата за обществен ред и сигурност да противодейства адекватно на новите и по-сложни
асиметрични заплахи, което ще генерира тези заплахи в рискове, надхвърлящи допустимостта.
Приложена методология и методика
Изборът на изследователски инструментариум за развиване на работата предопределя следните методи на изследване: теоретичен анализ, статистически методи и инструменти, информационно проучване, анализ на литературни източници, експертна оценка, обобщаване на собствен опит и сравнителен анализ. На база изброените използвани
методи по-нататък в изложението са изследвани и представени някои основни предизвикателства пред практическата
подготовка в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.
Необходимост от инженери в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
Областта на пожарната безопасност и защитата на населението е широкопрофилна. Съвременният динамичен
живот предизвиква все по-голяма потребност от наличие на висококвалифицирани специалисти, способни да:
– развиват и прилагат научни знания, практически умения и навици за осъществяване на дейностите по осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението;
– разкриват проблемите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението и въз основа на задълбочен анализ на същите да вземат правилни и своевременни управленски решения;
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– изпълняват професионални задачи самостоятелно и да ръководят екипи на звената за пожарната безопасност
и защитата на населението;
– притежават необходимите способности да продължат обучението си с по-висока степен на самостоятелност.
На тази база основните задачи на подготовката на инженери в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението са:
– придобиване на фундаментални и общоинженерни знания и умения, на които се базират специалните науки в
областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
– изграждане на служители, притежаващи необходимите специални знания в областта на пожарната безопасност
и защитата на населението;
– изграждане на специалисти, притежаващи умения да прилагат натрупаните специални знания за професионално
решаване на задачите в областта на пожарната и аварийната безопасност;
– подготовката на компетентни специалисти, които могат да събират, обработват и анализират данни за системата
за пожарната безопасност и защитата на населението, правят правилни изводи и приемат своевременни правилни
управленски решения;
– формиране на необходимите знания и умения у обучаваните за комуникиране със звената от системата за
пожарната безопасност и защитата на населението, министерствата, ведомствата, областните управи, общините, организациите и гражданите при осигуряване на пожарната и аварийната безопасност;
– изграждане на специалисти, които могат да изпълняват професионални задачи самостоятелно и като част от
екип;
– формиране на необходимите знания и умения за ръководството на силите и средствата в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението.
Представените изисквания към специалистите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
най-целесъобразно се постигат чрез подготовката на инженери, занимаващи се професионално с технически науки,
прилагайки знания в сферата на науката и математиката и демонстрирайки изобретателност с цел решаване на технически проблеми.
Работата на инженерите прави връзка между научните открития и прилагането им към нуждите за осигуряване
на пожарна безопасност и защита на населението. Инженерите в областта на пожарната безопасност и защитата на
населението следва да могат и да проектират, вземайки предвид ограничаващите ги практичност, безопасност и цена.
(Todorov and Parvanov, 2019)
Необходимост от практическа подготовка при обучението на инженери в областта на пожарната безопасност и
защитата на населението
Основните задачи на подготовката на инженери в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
налагат все повече образованието да обхваща широкопрофилни теоретични знания както и задълбочени практически
умения и навици, даващи цялостна представа за характера на професионалното направление.
Придобиването на практически умения и навици, прилагайки натрупаните теоретични знания, изисква обучаемите
да бъдат поставени в условия най-близки до реалните. В значителна степен това се постига посредством практическата подготовка. Именно тя формира професионално подготвени инженери, умеещи да анализират явленията, протичащи при възникване, развитие и гасене на пожари и при ликвидиране на аварии. Практическата подготовка следва да
изгражда способности за изпълнение на задачи, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, както и с извършване
на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари и извънредни ситуации, като:
– способства за по-пълно усвояване на учебния материал от дисциплините, формиращи знанията и уменията,
включени в професионалните изисквания в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
– възпитава чувство за отговорност при изпълнение на служебните задължения на различните длъжностни лица в
структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
– развива способност за самостоятелно решаване на проблеми и за намиране конструктивни решения на професионални задачи;
– изгражда морално-волеви качества и психологическа устойчивост;
– създава умения за ръководене на оперативните действия на екипите за пожарна безопасност и защита на населението.
Дял на практическата подготовка при обучението на инженери в областта
на пожарната безопасност и защитата на населението
За определяне дела на практическата подготовка в обучението могат да се използват някои данни, сравнения и
отношения. (Stefanov and Parvanov, 2011)

Фиг. 1. Дял на практическата подготовка
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Съотношение между фундаментални и специализиращи дисциплини
За значимостта на практическата подготовка може да се представи и съотношението между фундаментални и
специализиращи дисциплини на база на направени изследвания (Todorov and Parvanov, 2019).

Съотношение
Съотношение
34%

66%

Фундаментални
дисциплини
Специализиращи
дисциплини

Фиг. 2. Съотношение между фундаментални и специализиращи дисциплини
Предизвикателства пред инженера, извършващ оценка на пожарната безопасност и защитата при пожари,
бедствия и извънредни ситуации в обекти
С интензифицирането на техническия прогрес, най-вече в световен мащаб, и навлизането на нови строително-технически решения у нас за осъществяването на държавен противопожарен контрол е необходим детайлен анализ на
всички източници на тези рискове и заплахи. Налага се потребността от задълбочено внимание върху тези източници
на рискове и заплахи, които биха могли да причинят човешки, икономически и социални загуби в големи размери. По
отношение на системата за пожарна безопасност и защита на населението такива източници могат да са в резултат
от функционирането на специфични и значими (потенциално опасни) обекти в голям мащаб, при които изискващите се
нормативно и предприетите мерки за ограничаването на наличния потенциал за възникване на пожар – и по-конкретно
строително-техническите правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, в отделни случаи са недостатъчни за намаляване на риска за населението в изискващата се степен или просто обхватът на действащите норми за
безопасност не ги разглежда (Parvanov, 2019), (Първанов и Ботев, 2017).
Това налага изследваният обект да се разгледа с неговата индивидуална принадлежност, базирана на количествено определения риск в него. Направената по този начин количествена индивидуална комплексна оценка на обекта
е и предпоставка за оценка и управление на риска в него. Оценяването на риска от пожари, аварии и други критични
ситуации представлява процес на определяне на риска, анализ на риска и преценяване на риска. Начинът, по който
този процес се прилага, зависи както от обстоятелствата, така и от методите за оценяване на риска. Целта е да се
открие какво би могло да се случи, което да повлияе върху безопасността на даден обект. Освен това е необходимо да
се определят причините и източникът на риска, за да може той да бъде управлявн, като се идентифицира, анализира и
след това се преценява как да се въздейства върху него. Именно в това се състоят основните предизвикателства пред
оценката на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации в обекти в бъдещото ни
развитие. (Parvanov and Arabadzhieva, 2020)
Вземане на решения при пожарогасене и спасителни действия
Въпреки че с течение на своето развитие службите за пожарна безопасност и защита на населението значително
са увеличили кръга на осъществяваните дейности, тяхна основна задача остава спасяването на хора и защитата на
имуществото при различните произшествия. Основен момент в обучението за извършване на тези действия заема
подготовката на ръководителите от различните нива за вземане на правилни и навременни решения в условията на
ограничено време, недостатъчна информация и ресурси и, не на последно място, при висок риск.
Процесът на вземане на решения по време на извършване на пожарогасителни и спасителни действия представлява огромен интерес с оглед на това да се осигури максимално ефективно ръководство в тези високорискови
ситуации.
Наред с изследването на управлението на риска при такива операции, сериозно внимание се обръща и на целия
процес на търсене и обработка на информацията от страна на ръководителите на място и на всеки член от оперативния екип.
Сериозен дял в изграждането на способности за вземане на решения заема обучението чрез симулации. То дава
възможност за многократно възпроизвеждане и навлизане в детайли както по отношение на елементите на обстановката, така и по отношение на моделите на вземане на решение. Разработването на симулирани сценарии/игри е доказало
своята ефективност в подготовката дори най-малкото за подробно запознаване с тактическите възможности на екипите
и техниката и развиване на умението за творческото им използване. Подобни занятия формират навици за вземане
на решения при непълна информация, навици за формулиране на цели и задачи и подходящото им представяне пред
подчинените сили и средства. Това налага внедравяне на нови технологии в тази сфера. За повишаване на степента на
реалистичност се изграждат учебни полигони, в които участие в занятията да вземат и силите и средствата.
Една от насоките за бъдещи изследвания е в установяване на най-подходящи методи за подготовка в зависимост
от характера на решенията, които следва да вземат ръководителите. В заключение може да се каже, че в основата на
добрата подготовка за ръководство на пожарогасенето и спасителните дейности е доброто разбиране на процеса на
вземане на решения.

288

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Използване на математически методи в дейността на инженерите в областта
на пожарната безопасност и защитата на населението
Характерни дейности, при които се налага използването на методи от различни области на математиката, са
прогнозиране развитието на пожар с форма, приравнена към правилна геометрична фигура, анализ на възможните
варианти за протичане на авариите с опасни вещества, оценка на риска от голяма авария, прогнозиране и планиране,
оценка на пожарната безопасност на обект. (Parvanov et al, 2019a)
Използване на компютърни симулации при обучението на служители от звената
за пожарна безопасност и защита на населението
Работата на експертите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението е изключително опасна
и е свързана с необходимостта за справяне с редица физически и психически затруднения. Често те разполагат с
малко и ограничено време за вземането на критични решения при опасни ситуации, като едновременно с това трябва
да осигурят безопасността на застрашените хора и имущество. Произшествията и извънредните ситуации, пред които
се изправят, са непредсказуеми и високорискови, а времето е фактор от критично значение. Ето защо те трябва да
преминават специфични обучения, възможно най-добре пресъздаващи реалистичността на кризисни събития, с които
да увеличат своите потенциал и умения за справяне с подобни ситуации.
Най-често използваните форми на обучение са занятия, които протичат в „класните“ стаи под формата на ролеви
игри и теоретични занятия. Провеждат се и занятия в реални обекти, симулиращи конкретна ситуация. Това са доказани методи за разработване и оценка на тренировъчните ситуации, които понякога изискват значителни ресурси за
обучение на персонала, специализирани съоръжения и добре планирани сценарии, развиващи се в реално време.
Тези форми на обучение са необходими, за да се придобият необходимите знания, да се познават правилата и разпоредбите и да се развият умения за работа. Тук възниква въпросът могат ли симулациите и сериозните игри (SSG) да
заменят или допълнят използваните днес методи на обучение. Важно е да се отговори също така къде и как биха били
по-полезни – в клас или при провеждане на практически занятия.
Провеждането на практически занятия в реални условия е почти невъзможна задача, изискваща значителна предварителна организация. Освен това подобни обучения не могат да се провеждат колкото често искаме и когато пожелаем. Трудно е, а в някои случаи и невъзможно едно пристанище или гара да бъдат затворени, за да се провеждат
практически занятия за гасене на пожари или аварии, възникнали в тях. Невъзможно е пресъздаването на едни и същи
условия по време на тренировка, така че всички пожарникари и служители да бъдат подготвени по един и същи начин.
Съвременните реалности създават условия за възникване на нови, неочаквани ситуации, които изискват намесата на
пожарникарите. Трудно или невъзможно може да се окаже проиграването на подобни сценарии в клас или на терен.
Инструкторите, провеждащи обученията, може да говорят за тези ситуации, но симулираната обстановка (условия)
може да предложи почти реалистични преживявания (преживявания, близки до реалността). Поради тези причини
SSG често се препоръчват като допълнителна форма на обучение за персонала, отговорен за управлението при кризи.
Необходимо е също така да се отбележи, че липсват научни трудове, които да твърдят, че SSG могат напълно да
удовлетворят всички ползи, които се постигат с практическите занятия на терен.
Използването на SSG при тренировките и обучението за управление при кризи (извънредни ситуации) се увеличава. SSG притежават характеристики, които успешно могат да се използват за подпомагане процеса на обучение. Те
представляват технологии, които се създават на основата на съществуващи вече игри, и предоставят възможности за
пресъздаване на дигитална реалност и за построяване на различни сценарии. SSG могат да включват различни нива
на игрални елементи, като задачи, които трябва да се изпълнят, ролеви игри или цели, които трябва да се постигнат.
Благодарение на SSG инструктор, провеждащ обучение, може да пресъздаде изключително сложна обстановка.
Като пример за такава може да се посочи ПТП с товарен автомобил, превозващ опасни вещества. Сценарият може да
включва дим, огън, изтичащо вещество и актьори (ролплейъри). По този начин SSG позволява сценарият да се повтаря
многократно, като се запазват непроменени всички условия. Така се постига възможност всички обучаващи се (за управление при кризи (ръководни кадри)) да бъдат поставяни в един сценарий и да бъдат тренирани по един и същи начин.
Използването на SSG дава възможност след приключване да обучението за провеждане на разбори и беседи, по
време на които да се обсъждат решенията на всички обучаващи се (ръководители на място) и да се анализира правилността на взетите решения и изпълнените действия.
Използването на игрални технологии дава възможност за извършването на постоянни актуализации, използването
на елементи от игри, също така предполага по-интуитивни, по-лесни и по-привлекателни приложения. Като предимства
при използването на SSG могат да се посочат по-голямата мотивация за обучение, по-доброто вникване в нови ситуации и по-добрите възможности за оказване на помощ при вземането на решения. Тези технологии правят обучението
по-достъпно, осигуряват по-висока безопасност и по-малко вредно въздействие върху околната среда.
Изтъкването на ползите и добрите перспективи от използването на SSG често оставя на заден план евентуалните
проблеми, свързани с това как да се постигнат техните действително прилагане и успешна реализация.
Ползите от използването на тези технологии понякога са спорни. Понякога използването на SSG може да води до
много ограничени резултати. Съществуват организации, които са инвестирали значителни финансови ресурси само за
да показват като краен резултат информативни снимки или филми, които илюстрират практики (тактики) от непознати
места (които се прилагат в други държави). Същият резултат може да бъде постигнат и без използването на скъпи SSG
технологии и лицензирани (лицензи) приложения.
Постигането на добри резултати от използването на SSG зависи от доброто познаване на тези технологии, предварителната подготовка на инструкторите, умелото планиране и наличието на допълнителни (съпортващи) ресурси,
необходими за въвеждането на технологията. Повечето примери за успешно прилагане на SSG са свързани с из-
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ползването им по-скоро от местни организации, отколкото от такива на национално ниво. Също така SSG най-често
се прилагат в отделни етапи от обучението на ръководните кадри от звената за ПБЗН и много рядко са включени в
сертифицирани и официални учебни планове (Parvanov et al, 2019b).
Обучение в условия на изолация
Социалната изолацията, продиктувана от различни фактори, като генериращите се напоследък здравни рискове, е явление, при което голяма част от процесите, в това число и тези по практическото обучение за ликвидиране
на пожари, аварии и защита на населението, се случват дистанционно. Дистанционното обучение се определя като
комуникационен процес в реално време, при който обучаемите и обучаващите си обменят информация посредством
информационни и комуникационни технологии. При дистанционното обучение в своята онлайн разновидност могат да
се разграничат съответните предимства и недостатъци:
Предимства и недостатъци на дистанционното обучение
Предимства
– Спестява време и пари
– Гъвкавост – обучаемите и обучаващите могат
да бъдат на удобно за тях място, стига да имат
интернет и компютър
– Лесно се обработва разпространява
информацията
– Няма рискове от заразяване по време на
пандемия

Таблица 1

Недостатъци
– Не винаги интернет връзката е достатъчно добра
– Не всеки предмет може да се изучава онлайн. Някои
предмети изискват повече практическа работа.
– По-трудните предмети изискват връзка очи в очи,
за да може да се прецени начина на възприемане на
материала.

Както е видно, дистанционното обучение има своите предимства и недостатъци. Ефективността му зависи освен
от обективни фактори (наличието на техническа и технологична база и т.н.) и от субективни фактори (наличието на умения за работа с информационно-комуникационни технологии у обучаемите, мотивацията на обучаемите, коректността
и почтеността на обучаемите, възможностите на обучителите да работят с новите технологии и др.). Наличието на множество платформи и социални мрежи, позволяващи дистанционно обучение, може само да стимулира повишаването
на качеството на предлаганите услуги и качеството на такова обучение. (Ангелов, 2020)
Постигнати основни резултати
След представените специфични особености при подготовката на инженерите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението могат да се обособят следните основни резултати:
– аргументирана е потребността от специфични инженерни знания в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
– обоснована е значимостта на практическата подготовка при обучението на инженери в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението;
– начертани са основните предизвикателства пред инженера, извършващ оценка на пожарната безопасност и
защитата при пожари, бедствия и извънредни ситуации в обекти;
– анализирани са спецификите и изискванията относно вземането на решения при пожарогасене и спасителни
действия;
– аргументирана е потребността от математическите методи в дейността на инженерите в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението;
– обосновано е използването на компютърни симулации при обучението на служители от звената за пожарна
безопасност и защита на населението;
– повдигнат е въпросът и за потребността от адаптиране на алтернативно обучение в условия на изолация.
Резултатите от представеното изследване показват осъществимостта на последващи разработки и търсенето на
качествено нови методи и подходи за използване на интерактивно, симулативно обучение в професионалното образование.
Въвеждането на информационни технологии, методи за математическо моделиране, проектен подход, базиращ
се на приложната математика и интерактивни учебни помагала и симулатори, в професионалното образование при
подготовката на съвременен експерт по пожарна безопасност и защита на населението ще позволи:
– изготвяне на стратегически прогнози и въвеждане на иновативни технологии в професионалното образование;
– да се минимизират времето, разходите, материалните и човешките ресурси в процеса на обучение;
– да се осигури висококачествено обучение на съвременен експерт, способен да противодейства адекватно на
заплахите пред сигурността и обществения ред.

Ангелов, Г., 2020. „Обучение по търговия в условия на изолация“ сборник от конференция на тема „Търговията
в съвременния свят – тенденции и добри практики“. София: УНСС.
Първанов, С. и Ботев, Г., 2017. „Нов подход при определяне необходимостта от създаване на звена за ПБЗН

290

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

в обекти на територията на Република България“, сборник от Осма научна конференция с международно участие
„Гражданската безопасност 2017“.
Parvanov, S, 2019. „Challenges during the assessment of the fire safety and protection against fires, disasters and
emergencies in sites“, proceedings of the international conference „50 години висше образование в Академията на МВР“.
София.
Parvanov, S. and Arabadzhieva, S., 2020. „Hazards identification, risk assessment and preventive measures at specific
sites“, сборник от STEMEDU-2020 Научна конференция с международно участие 2020. Велико Търново.
Parvanov, S, Arabadzhieva, S, Iliev, S., 2019a. „Математическите методи в дейността на инженерите в областта на
пожарната безопасност и защита на населението“, сборник от Първа лятна конференция на Съюза на математиците в
България „Иновативно STEM образование“ Stemedu-2019.
Parvanov, S., Arabadzhieva, S. and Iliev, S., 2019b. „Използване на компютърни симулации при обучението на
служители от звената за пожарна безопасност и защита на населението“, сборник от Първа лятна конференция на
Съюза на математиците в България „Иновативно STEM образование“ Stemedu-2019.
Stefanov, G. and Parvanov, S., 2011. „Мястото на звено „ПП по ПБЗН“ в практическата подготовка на курсантите
за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по специалността „Пожарна и аварийна
безопасност“ в Академията на МВР“, сборник на Шеста научна конференция с международно участие „Пожарната и
аварийната безопасност 2011“.
Todorov, I. and Parvanov, S., 2019. „The practical training – basic share of the fire safety and civil protection engineers’
education“, proceedings of the10-th European scientific conference on conditions and process on investment, planning, buildup and development of building industry. Sofia.
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НА ВОЕННОТЕОРЕТИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
НА Г. С. РАКОВСКИ
доцент д-р Анатолий Прокопиев
Резюме: В доклада се проследява еволюцията на възгледите на Георги Стойков Раковски и заслугите му
за военнотеоретичното наследство.

Г

еорги Стойков Раковски живее и работи през първата и началото на втората половина на ХІХ век – период, който
се характеризира с бурен подем на националноосвободителното движение на българския народ срещу петвековното османско робство. Той изиграва извънредно голяма роля в новата българска история и е от изключително важно
значение за нашето българско историческо развитие като народ. Наред с това той оставя голямо военнотеоретическо
наследство.
Участвал в две революционни акции, изправян два пъти пред лицето на смъртта, преживял ужасите на турските
тъмници, бродил по Стара планина с хайдушка чета, живял известно време нелегално в турската столица, в родния
си град и във Влашко, Раковски придобива богат практически и революционен опит. Всичко това му помага да прозре
същината на много факти и събития, да изживее редица илюзии и заблуди и да изработи нови становища по основните
въпроси на освободителната борба.
До новите идеи и разбирания Раковски идва отначало бавно и колебливо. Те са загатнати в някои от съчиненията
му от 1854 – 1856 г. и преди всичко в „Неповинен българин“ и първата редакция на поемата „Горски пътник“. В тях отначало се изтъква мисълта за самостоятелна борба на българския народ за освобождение от османско иго, като се сочи
примерът на Сърбия, а накрая се завършва с надеждата, че свободата ще бъде извоювана и подарена на българите
от руския цар. В началото на 1885 г. в стихотворението си „Постъп български“ Раковски призовава българския народ на
въстание, след което отново заявява, че България ще получи отново свободата си от руския цар Николай – „благодатен
отец, Светославу подобен“, който ще възстанови „Преславски стар престол“.
В напълно завършен вид, ясно и определено, Раковски излага своята нова идеология и тактика в последната
редакция на „Горски пътник“, писана през първите месеци на 1857 г. в Нови Сад и предадена за печат през април
същата година.
Преди всичко Раковски обосновава в поемата си най-подробно нуждата от безкомпромисна въоръжена борба на
българския народ против османското иго. В поемата той разкрива не само тежкото положение на българския народ,
но посочва пътищата и средствата за неговото освобождение. Тези пътища и средства Раковски вижда във воденето на въоръжена борба, като се разгръщат силите на българското хайдутство. Георги Раковски е първият български
възрожденски деец, който насочва вниманието си към търсене на сили вътре в страната в борбата за освобождение.
Великият български революционер превръща стихийното и локално освободително движение в организирано национално движение. Той канализира местните вълнения, бунтове, въстания в четническо движение за свободата и
независимостта на българския народ.
Организаторът на българското революционно движение полага много усилия, за да сложи край на безконтролното
и неорганизирано действие на тогавашните хайдушки чети. Разбира се, той възлага твърде много на тях. Вярва, че
хайдутите са ония здрави народни сили, посредством които може да осъществи своите революционни цели. Поставя
пред тях нова, по-висша цел: общонародно освобождение (в противоположност на личното отмъщение).
Една от крупните задачи, които Раковски си поставя за изпълнение, е да създаде организирано и единно четническо движение с революционна идеология и строга военна дисциплина. За тази цел той изготвя специален закон за
четите, известен в нашата военноисторическа литература под името „Привременен закон за народните горски чети
за 1867 лято“. Привременният закон по своя характер е военен устав, в който са фиксирани основните положения за
организацията, командването, реда и дисциплината на четниците, правата и задълженията на воеводите и пр. Целта
на закона е да събере в едно, да планира дейността на четите, да направи техните действия организирани и целенасочени, да централизира тяхното ръководство, да създаде един военен център под формата на управление или щаб. С
прилагането на този закон на практика Раковски се стреми да създаде едно наистина единно организирано четническо
движение.
Съгласно Привременния закон четническата военна организация е следната: начело стои Върховно военно началство, което се състои от седем души – председател, подпредседател и пет върховни съветници. Това началство
изпълнява функциите на ръководен орган или център на четническото движение. Само то има право да организира,
екипира с оръжие и всичко необходимо за поход и да изпраща в България чети, като осигури тяхното безпрепятствено
минаване през Дунава и достигане до Балкана.
Организационните единици на четническото движение са отделните чети, чийто район за действие е Стара планина. Към това движение могат да принадлежат само тия от тях, които се ръководят от постановленията на Привременния закон и притежават знак и лозинка (парола) от началника на народните въоръжени сили.
В помощ на четническото движение ще се намира мрежа от съчувственици и ятаци по места, които ще бъдат организационна част от него. Те ще събират сведения, ще съобщават за изпратените срещу четите потери или за устроени
засади. При нужда ще доставят храна и дрехи на четниците, ще укриват ранени и др. За съчувственици и ятаци могат
да се приемат верни на народното дело хора.
В Привременния закон са определени точно степените и задълженията на командния състав (воеводите). На-
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чалникът на народните въоръжени сили се назначава от Върховното народно началство и е длъжен да дава отчет
за своите действия, като редовно води преписка, съобщава за своите дела по време на походите, за нуждите на
четниците и др.
Главният воевода е длъжен да съставя нови чети, да ръководи бойните действия на всички народни горски чети,
да дава знаци и лозинки, да назначава нови воеводи, да свиква всички воеводи, намиращи се в Стара планина на
съвещания, като издава съответни заповеди, нареждания и инструкции, да ръководи преследването на чужди чети,
предатели и шпиони, да наказва със смъртно наказание и др.
Раковски определя, че началникът на всяка чета ще бъде воеводата, а негов заместник – знаменосецът. Воеводите се делят на три степени: първостепенни, второстепенни и третостепенни. Делението на степени е в зависимост
от подготовката и способностите на воеводите и от големината на четите, които ръководят. Всички те са длъжни да се
подчиняват на разпорежданията и наставленията на главния воевода.
Раковски особено много държи на личните качества, като дисциплината и морала на доброволно участващите в
четническото движение. Делото изисква преданост, послушание, готовност и саможертва. Затова великият революционер определя в Закона точно задълженията, които трябва да поеме всеки постъпил в четите патриот.
Въздействието на закона върху дейците на нашата народоосвободителна борба бързо проличава. Четите, преминали в България през 1867 г. и 1868 г. се ръководят от неговите постановления. Бившите хайдушки воеводи Христо
Македонски, Панайот Хитов, Филип Тотю, Иван Кулин, Хаджи Димитър, Стефан Караджа се сплотяват и започват да
действат задружно за освобождението на България.
Раковски е бележит за времето военен мислител. Той разви военнотеоретичната мисъл с оглед на задачите на
освободителната борба, във връзка с военната подготовка на въстанието, на неговите правилно организиране, провеждане и ръководство. Той пише първия подробен военен план, в който разработва редица въпроси от стратегическо-тактически характер.
Раковски създава в лицето на легията първата българска революционна войска, служеща на българските интереси и командвана от офицери българи. При изграждането на легията бележитият революционер строго държи на
принципа на единоначалието и строгата дисциплина. На него принадлежи идеята за ръководен център на освободителната борба.
Раковски изгражда организирано и единно четническо движение, като по този начин първи придава организирана
форма на революционноосвободителна борба. Той съставя първия за бойната служба (Привременния закон). Въвежда
българското трицветно знаме. Пише първия български военен марш, известен с името „Постъп български“ или „Марш
български“.
Раковски е първият български поет, който в стиховете си разработва военната тематика. В стихотворението си
„Българскому лву“ („На българския лъв“) той възпява символа на българския герб – лъва.
Заслугите на Раковски към военнотеоретическото наследство са всестранни и огромни. Той пръв излиза да се
бори за свободата с „перото и сабята“, заема се да организира народното въоръжено въстание срещу османските
поробители. Затова българският народ свято тачи неговото име, неговата непреклонна воля да се бори докрай за
освобождението на Родината.
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Резюме: В доклада са разгледани възможности за прилагане на иновативни решения в подготовката на
формированията на въоръжените сили, базирани на постиженията на родната индустрия.
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П

ровеждането на постоянна и максимално близка до реалната обстановка подготовка на формированията е една от
основните задачи за изграждането, поддържането и усъвършенстването на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България. (Министерство на отбраната, 2018) Успешното провеждане и непрекъсното адаптиране относно променящата се среда за водене на военни действия през ХХI век налагат търсенето на нови подходи.
През последното десетилетие готсподството над въздушното пространство се явява гарант за успех в една операция. Господството над въздушното пространство създава условия за провеждане на операции от всички компоненти,
без поемането на необосновани рискове и с минимални загуби на ресурси. Създават се условия за развръщане и
използване на пълните бойни способности на формированията от родовете войски.
Постигането на господство над въздушното пространство в края на първото десетилетие и началото на второто
десетилетие на ХХI век чрез провеждане само на въздушни операции срещу добре организирана система за ПВ и
ПРО се оказа непостижима мисия. Провеждането на успешни противовъздушни отбранителни операции чрез активно
участие в построението на формирования на противовъздушната и противоракетната отбрана (ПВ и ПРО, наземно и
въздушно базирани) в Сирия даде възможност за последващо системно масирано използване на авиацията за нанасяне на удари в рамките на наложеното господство над въздушното пространство в зоните на провежданите операции.
Устойчиво изградената ПВ и ПРО създаде условия в контролираното въздушно пространство да се проведат от „руските Въздушнокосмически сили в периода 30.09.2015 г. – 01.09.2018 г., на 39 000 пилотируеми полета, от които повече от
20 000 – нощем, и над 25 000 полета от дистанционно управляеми летателни системи (ДУЛС), като са разузнати над
47 522 обекта и нанесени повече от 77 000 авиационни удара“. (Димитров, Р. Д., 2019)
В голяма степен като решаващ фактор при изграждането и поддържането на устойчива ПВ и ПРО се явява подготовката на формированията за действия при всякакви метеорологични условия и способност да провеждат успешни
противовъздушни и въздушни боеве, независимо от широкия тип на използваните средства за нанасяне на удари от
въздуха по прикриваните обекти и войски. През последните години се забелязва разширяване на използваните средства за нанасяне на удари от въздуха. Комбинирането на разнотипни средства за нанасяне на удари от въздуха дава
възможност да се разкрият слабите страни на изградената система за ПВ и ПРО в зоната на операцията. Формированията от ПВ и ПРО трябва да са подготвени за отразяване на удари от въздуха както с пилотируеми, така и с все по
често използваните дистанционно управляеми летателни платформи.
Ограничените материални ресурси – предимно финансови, налагат търсенето на нови форми и методи за подготовка. (Министерство на отбраната, 2018) При търсене на нови възможности при провеждане на индивидуалната
и колективната подготовка в днешно време във формированията от ПВ и ПРО могат да се използват потенциалът и
постиженията в информационните технологии, симулационни системи и програмни продукти на родната индустрия.
Изграждането на устойчива система за ПВ и ПРО до голяма степен зависи от подготовката на формированията
за откриване, съпровождане и провеждане на успешни стрелби във всякакви условия на водене на въздушни и противовъздушни боеве. Високата степен на подготовка изисква трупане на знания и опит при използване на симулационни
модели в тренажорните системи и най-вече с провеждане на тренировки с реално обозначаване на въздушните цели.
Поради ограничения финансов ресурс от години този етап на подготовка протича с определени условности и намалена
интензивност, което не допринася за поддържането на високо способностите на формированията от ПВО.
За провеждането на пълноценни тренировки на формированията от ПВО за бойна работа с реални цели се изисква използване на немалък ресурс, изразен в самолеточаса на разнотипни въздухоплавателни средства от състава
на ВВС. За имитирането на въздушни удари по прикриваните обекти и войски от формирование ЗРВ в рамките на ТУ
са необходими 8 – 10 самолеточаса, разпределени по определена схема със стремеж за постигане на пълна достоверност за действията на ударната авиация по прикриваните обекти. Методически правилно е провеждането на не
по-малко от едно тактическо учение (ТУ) с всяко формирование от ПВО в годината, което сумарно ориентировъчно са
80 – 120 летателни часа. Допълнително при проверката и допускането до бойни стрелби на формированията от ПВО в
рамките на ТУБС е необходимо за постигане на добра натренираност на екипажите, разчетите и длъжностните лица от
оперативните центрове при осъществяване на бойното управление на активните средства от ПВО авиационен ресурс
в рамките на 30 – 50 летателни часа. Общо за година за провеждане на системна и пълноценна подготовка са необходими от 110 до 150 летателни часа само за формированията от ПВО. (Кокудева, П., 2019) Последните години поради
пестеливо отношение към авиационния ресурс чувствително са занижени количеството самолеточаса, заделяни за
тренировка на формированията за ПВО, което неминуемо води до нарушаване на системността в подготовката им и
спад в поддържаните способности.
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От една страна, са изискванията за разширяване обхвата на подготовката на формированията от ПВО за откриване, съпровождане и унищожаване на широк спектър от средства за нанасяне на удари от въздуха, а от друга, ограничен
ресурс за провеждане на тренировки с реално обозначаване на целите.
Чрез разработване и внедряване във формированията от ПВО на комплекс за въздушна обстановка (КВО), съставен от основни компоненти: наземна станция, дистанционно управляеми летателни апарати (3 – 4 бр.) и дистанционно
управляващи пилоти (един/двама), в голяма степен ще се компенсират възможностите за заделяне на авиационен
ресурс за провеждане на системни пълноценни тренировки с реално обозначаване на целите от формированията
за ПВО. Използването на безпилотни летателни средства за създаване на реална въздушна обстановка ще даде
възможност, от една страна, за пестене на авиационен ресурс на пилотируемата ни авиация, а от друга, ще се повиши
натренираността на екипажите и разчетите по откриване, съпровождане и унищожаване на дистанционно управляеми
летателни системи от различен клас.
Създаването, експлоатацията и поддръжката на КВО е напълно осъществима мисия на базата на натрупания опит
и разполагаемия потенциал на родната авиационна индустрия и постиженията на научно-изследователски институти
и ВУЗ.
Използването на дистанционно управляеми въздухоплавателни системи, произведени в страната от родната
индустрия, разработени в тясна връзка с научноизследователския потенциал, като основен компонент от КВО дава
възможност за последващо усъвършенстване на безпилотните авиационни системи чрез изследване и развитие на
способностите им за въздушно разузнаване, целеуказване и превръщането им в платформи за нанасяне на удари
от въздуха. КВО може да се използва като база за изследвания и изпитания на дистанционно управляема летателна
система (ДУЛС) за нуждите на формированията от въоръжените сили.
Развитието на дистанционно управляеми системи за опериране в бойното пространство (във въздушното пространство, в морското пространство и по суша) с последващо внедряване във формированията на въоръжените сили на
Република България, базирани на високо технологични продукти на родната индустрия, е единствената алтернатива
за формиране на национални отбранителни способности, отговарящи на съвременните предизвикателства пред системите за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната ни.
Шест месечната експлоатация и проведените летателни изпитания на ДУЛС клас „Мини“-I, „Асистент- Х“, придобита във Военна академия „Г. С. Раковски“, с основно предназначена за обучение на дистанционно управляващи пилоти
за нуждите на формированията от сферата на сигурността и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии, разкриват възможности за последващо развитие на системата в комплекс за въздушна обстановка (КВО) за кратко време
(от 2 до 4 месеца) при съвместна работа на академичния състав на катедра „ВВС и ПВО“ и фирмата производител на
експлоатираната до момента ДУЛС.
В момента системата разполага с един БЛА, клас „Мини“-I, една наземна станция за планиране на полетите и управление на БЛА в полет, техническа документация и двама обучени и сертифицирани от фирмата производител на ДУЛС.
Летателният апарат е с фиксирано крило и високо разположена двигателна установка, подходяща за провеждане
на обучение. БЛА е окомплектован с електрически безчетков двигател и разполага с две акумулаторни батерии, което
позволява провеждане на практически тренировки с обучаемите дистанционно, управляващи пилоти без прекъсване
(6 – 8 часа) в рамките на един пълен летателен ден (когато единият акумулатор е в работен режим, другият е в режим
на зареждане). Автопилотът и програмното му осигуряване са разработка и продукт на фирмата доставчик на дистанционно управляемата летателна система.

Фиг. 1. БЛА – клас I „Mини“ (D3)
Наземната станция е компактна, мобилен тип с възможност за работа 8 – 10 часа на автономно захранване, както и
работа от външен 12 V електроизточник. Чрез нея се планират полетите на БЛА, изобразяват се видеоданни от бордовата камера, получават се и се изобразяват на дисплей основните параметри на полет на БЛА, местоположението му
върху цифрова подложка на района за изпълнение на задачата. Самата наземна станция и програмното ѝ осигуряване
също са разработка на фирмата доставчик.

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

295

Фиг. 2. БЛА – клас I „Mини“ (D3) в контейнер за транспорт и съхранение
Окомплектоването на придобитата от Военна академия „Г. С. Раковски“ ДУЛС с основни компоненти и програмното им осигуряване, продукти на родната авиационна индустрия, създадоха благоприятна среда за съвместна работа
на академичния състав на катедра „ВВС и ПВО“ и фирма „Фрага Х“. (https://www. fragax.com)

Фиг. 3. Наземната станция, развърната за работа по време на движение в транспортна единица
При проведените летателни изпитания и проверка на способностите на ДУЛС в процеса на подготовка на дистанционно управляващи пилоти и тренировъчните полети за поддържане на летателната подготовка на инструкторите
пилоти от състава на катедра „ВВС и ПВО“ се разкри възможност за развитие на ДУЛС освен за обучение на дистанционно управляващи пилоти в КВО, чрез който да се компенсира дефицитът при подготовка на формированията от
ПВО (ЗРВ, РТВ и ИА) в тренировките по откриване, съпровождане и огнево въздействие по реални обекти във въздушното пространство, така и за създаване на напрегната мишенна обстановка при провеждането на бойни стрелби със
зенитно-артилерийски, зенитно-ракетни и изтребителноавиационни формирования.
Създаването на КВО разкрива перспектива за използването му както в подготовката на формированията за работа
в реална въздушна обстановка, така и за проверка състоянието на подготовка на екипажите и разчетите, проверка на
състоянието на техниката и въоръжението в РТВ, ЗРВ, ИА и ЗА. Възможно е изпозването на КВО за проверка на способностите на оперативните центрове, пунктовете за бойно управление и командни пунктове от ПВО за осъществяване
на централизирано бойно управление на подчинените формирования от ПВО в зоната на операцията чрез създаване
на сложна въздушна обстановка в рамките на провежданите тренировки и учения по управление на огъня с реално
обозначаване на целите.
Разработването и експлоатацията на КВО ще създаде благоприятна научноизследователска среда за изпитание,
развитие и въвеждане за бойно използване на ДУЛС продукт на родната индустрия във формированията на въоръжените сили и формированията от структурите за сигурност на Република България, което ще благоприятства за създа-
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ване на национални отбранителни способности, базирани на национални отбранителни ресурси.
Тактико-технически характеристики на КВО са:
● Пространствени:
– радиус не по-малко от 50 км;
– таван на полет на БЛА до 4500 м;
– долна граница за полет на БЛА 3 – 5 м над повърхността;
– безопасна долна граница за полет на БЛА 30 м над повърхността.
● Диапазон на подържана скорост на полет на БЛА в рамките от 40 км/час до 350 км/час.
● Време за създавана на въздушна обстановка от 2 – 8 часа.
● Брой едновременно дистанционно пилотируеми обекта (БЛА) във въздуха с една наземна станция 3 – 4 бр.
Наземната станция позволява управлението на БЛА да се осъществява както от място за развръщане на местността, така и от борда на движеща се платформа (автомобил, катер и др.).
Възможно е предаването на управление (преподчиняване) на БЛА от една на друга наземна станция, развърната
в предварително определена зона за създаване на въздушна обстановка.
Автопилотът и програмното осигуряване на ДУЛС като собствена разработка на фирмата производител, която е
и доставчик на системата, даде възможност да се конфигурира КВО. Наземната станция е унифицирана и е възможно
да се управляват всички произвеждани прототипи БЛА от фирмата. Разнообразието на предлаганите БЛА по размери
и характеристики позволява многовариантност при окомплектоването на КВО с разнотипни такива в зависимост от
спецификата на формированията за ПВО.
Прототипите D3, D5, D7, произвеждани от фирмата, способстват за прилагане на различни варианти за комплектуване на КВО в зависимост от специфичните изисквания, определени от експлоатираното въоръжение и техника във
формированията за ПВО, изпълняваните от тях задачи и програми за подготовка.
И трите прототипа разполагат с капацитет за използването им за изпълнение на задачи от типа на: наблюдение,
разузнаване (кадастрално заснемане), целеуказване, превоз на товари, комуникационна ретранслация, създаване на
пространства, наситени с радиоелектронни смущения, а при подходящ вариант на подкачане на боеприпаси – и за
нанасяне на удари от въздуха. Основните характеристики на прототипите са дадени в таблица 1.
Таблица 1

тип

разпереност

тегло

полезен товар

радиус

таван

(м)

(кг)

(кг)

(км)

(км)

полетно
време

максимална
скорост

(ч)

(км/ч)

D3

2,32 – 3

4

до 0,8

3 – 30

3

1,5 – 3

100

D5

2,80 – 4,3

25

до 17

600

5

над 5

350

D7

5,18 – 6,81

60

до 40

750

5

над 5

200

Важна техническа характеристика на цитираните в таблица 1 прототипи е техният експлоатационен ресурс. За D3
експлоатационният ресурс е не по-малко от 150 часа на двигателната установка, а на D5 и D7 –не по-малко от 300 часа.
Разполагаемият ресурс на БЛА дава възможност чрез КВО, базиран на предлаганата ДУЛС, да се приложи нова
концепция при организиране на подготовката и при проверка на способностите на формированията за ПВО.
Използване на КВО за повишаване на практическите умения за откриване, съпровождане и огнево въздействие на
екипажите и разчетите от формированията за ПВО през различните периоди на подготовка с цел усъвършенстването
ѝ в отговор на новите предизвикателства дава възможност БЛА с изразходен ресурс или с наработка, близка до максималната, да се използват за създаване на сложна мишенна обстановка от КВО по време на провеждането на бойни
стрелби с формированията за ПВО (ЗРВ, ИА и ЗА). При прилагане на подход за провеждане на бойните стрелби от
формированията за ПВО по цели (БЛА) от състава на КВО, от една страна, ще се даде възможност за усъвършенстване на тяхната подготовка и за по-прецизно оценяване на техните способности, а от друга, ще се намалят съществено
ресурсите, заделяни за провеждане на бойните стрелби. Използваните мишени до момента не дават възможност за
проверка в пълен обем на бойните способности на формированията и поставянето на прецизна оценка на техните
бойни действия. Само за създаване на въздушна мишенна обстановка ежегодно се заделя съществен финансов ресурс от Министерство на отбраната. Изразходваните авиационни ресурси за тренировките на формированията от ПВО
с реални цели за постигане на добро ниво на натренираност на екипажите и разчетите са в рамките на 110 до 150
летателни часа за година. Измерени във финансови разходи, това са от порядъка на 440 000 лв. до и над 4 342 580 лв.
При провеждане на едно ТУБС с формированията от ПВО на Българската армия за осигуряване на мишенна обстановка (мишени) на полигон „ШАБЛА“ са заделяни до сега финансови средства не по-малко от 320 000 лв. Сумарно за
подготовка и провеждане на бойни стрелби при сегашната организация е необходимо заделянето на финансов ресурс
не по-малко от 760 000 лв на година.
В зависимост от окомплектоването му с БЛА (от 1 – 4 бр), КВО прогнозно може да бъде придобит от формированията за ПВО в рамките на 55 000 лв и максимум 225 000 лв. След като се използва БЛА от състава на КВО за мишена
при провеждане на бойна стрелба, при необходимост се попълва комплексът със съответния прототип. Прилагането
на такава концепция позволява командирите в зависимост от потребностите на формированията да провеждат са-

СИГУРНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНДУСТРИЯ

297

мостоятелно подготовка на екипажите и разчетите за откриване, съпровождане и въздействие по реални цели, без да
се ангажират авиационни формирования и без да се изразходва и без това ограниченият авиационен ресурс.
Използването на КВО ще намали чувствително изразходването на авиационен ресурс за нуждите на подготовка на
формированията за ПВО, като в същото време ще се повишат уменията на екипажите и разчетите при бойна работа по
откриване, съпровождане и въздействие по БЛА от различен клас и ще се повишат способностите за неутрализиране
на провеждани удари от въздуха с подобни средства.
Придобиването и използването от формированията на въоръжените сили на ДУЛС, произведени от родната индустрия, ще намали усилията и ресурсите, свързани с гаранционното обслужване, експлоатацията, осигуряването с
резервни части и консумативи, заделяни за инквизиционния период. Осъществяването на тясно сътрудничество между
родния индустриален потенциал, ВУЗ, изследователски звена и формированията от въоръжените сили би допринесло
за придобиване, поддържане, развитие на дистанционно управляеми системи и формирането на устойчиви национални бойни способности.
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КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
доктор Мария Гюлеметова
НБУ, департамент „Природни науки“, gulemetova@abv.bg
Резюме: Въпреки че науката все още не е наясно с всички причини за глобалното затопляне, промяната
в климата е факт, който засяга всички сфери на обществото. Въздействието на климатичните промени върху
водните ресурси, човешкото здраве, горските и агросистемите, селищата, енергетиката и индустрията като
част от системата природа – общество – стопанство са под непрекъсната им атака. При ускоряващите се
климатични промени количеството на природните бедствия ще нараства чувствително, а това ще има последици
за глобалната сигурност, предупреди Съветът за сигурност на ООН. Настоящият доклад се съсредоточава
върху влиянието на климатичните промени върху екологичната сигурност като предизвикателства за устойчиво
развитие.
Ключови думи: климатични промени, екологична сигурност, устойчиво развитие.
Mariya Gyulemetova, PhD. CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL SECURITY –
CHALLENGES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
New Bulgarian University, Department of Natural Sciences, gulemetova@abv.bg
Abstract: Although science is still not aware of all the causes of global warming, climate change is a fact that affects
all spheres of society. The impact of climate change on water resources, human health, forest and agro-systems, settlements,
energy and industry as a part of the system: nature - society - economy is under constant attack. With accelerating climate
change, the amount of natural disasters will increase significantly, and this will have implications for global security, warned
the UN Security Council. This report focuses on the impact of climate change on environmental security as a challenge for
sustainable development.
Key words: climate change; environmental security; sustainable development.
Климатични промени – предизвикателство и реални заплахи
Учените от цял свят предупреждават, че изменението на климата създава реални рискове и последствията от него
вече са осезаеми. Изводите на Междуправителствената група по изменение на климата сочат, че дори и емисиите да
бъдат сведени до 2050 г. до нива, под половината от нивата от деветдесетте години, ще е трудно да се избегне повишаване на температурите с до 2º C над нивата от преди индустриализацията. Такова повишаване на температурите
ще породи сериозни рискове за сигурността, които ще се увеличават, ако затоплянето продължава. Едно неограничено
изменение на климата с повече от 2º C би довело до безпрецедентни сценарии в областта на сигурността, тъй като
е вероятно да се задействат ред повратни точки, което би довело до нови ускорени, необратими и до голяма степен
непредсказуеми климатични промени. Изменението на климата ще промени режима на валежите и допълнително ще
ограничи наличните сладководни ресурси, в някои региони с цели 20 – 30%. Спадът в селскостопанската производителност ще доведе до или ще утежни несигурността на прехраната в най-слабо развитите страни и ще предизвика
повсеместно непосилно повишаване на цените на хранителните продукти. Особено недостигът на вода е потенциален
източник на граждански вълнения и може да доведе до значителни икономически загуби дори в солидни икономики.
Същността на предизвикателството е, че изменението на климата заплашва да се стовари върху държави и области, които и без това са уязвими и подложени на конфликти. Важно е да се отчете фактът, че рисковете не са само
от хуманитарно естество; те включват също и политически рискове и рискове за сигурността, които пряко засягат европейските интереси. Освен това в съответствие с понятието за човешка сигурност е ясно, че много проблеми, свързани
с влиянието на изменението на климата върху международната сигурност, са взаимозависими и изискват решения,
които обхващат всички политики. Генералният директор на Програмата на ООН Ахим Щайнер за околна среда заявява:
„въпреки че науката все още не е наясно с всички причини за глобалното затопляне, изразено чрез повишаване на температурите с 3 – 4 градуса, промяната в климата е факт, който засяга всички сфери на обществото. Oпустяването на
плодородни земи, ерозията на почвата, обезлесяването, недостигът на вода са световни явления, които се проявяват
под форма на намален потенциал за нарастване на производството на хранителни продукти, неблагоприятно влияние
върху човешкото здраве или влошаване обитаемостта на отделните райони. Ренър М.(4) и Беллер, Г1, отбелязват
„водата е не само природен ресурс, но и важно природно условие и, подобно на плодородните земи, е основен източник на човешкото съществуване за производство на храна, за поддържане на човешкото здраве и на икономическото
развитие“. Статистическите данни сочат, че в много страни водата е все по-намаляващ ресурс, който е под заплахата,
както от изчерпване, така и от замърсяване. За държавите, където годишно се осигуряват 1000 – 2000 т. вода на човек
от населението, се смята, че има риск от недостиг на този ресурс, а там където се падат под 1000 т., се приема, че
водата е дефицитна. В началото на 90-те години 26 страни, в които живеят близо 230 млн. души, са били в „категорията
на държави с дефицит на водата“ според Postel ,S.2.
1
В доклада на Световната здравна организация на конференцията по Рамкова конвенция за ООН за изменение
на климата в Катовице се казва: „целите на Парижкото споразумение за климата 2015 г. могат значително да намалеят
1
2

Ренър, М. Сигурността се трансформира. Сб. Състояние на планетата, 1997.
Postel, S. Where Have All the Rivers Gone? World Watch, May/June 1995.
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глобалното замърсяване на въздуха, спасявайки ежегодно живота на над 1 млн. души до 2050 г.“3 2, а астронавката на
НАСА Джемисън отбелязва: „Марс не може да стане план Б за човечеството и не става въпрос вече да спасим Земята,
а да се уверим че вече не ѝ нанасяме вреди до такава степен, че тя да не може да бъде наш дом.“
В книгата си „План Б2.0 – Да спасим планетата от стрес и цивилизацията в беда“ Л. Браун, президент на Института
по политика на Земята, говори за екип от учени, ръководен от Матис Уекърнейджъл, оглавяващи Глобална мрежа
за екологична следа, стигнали до заключението, че „колективното човешко потребление за първи път е надвишило
възстановителния капацитет на планетата през 80-те години на миналия век и че светът е в състояние на преяждане
и провал“3.
На 17 международна конференцията за климатичните промени в Дърбан вселенският и Константинополски патриарх Вартоломей заявява: «всички сме отговорни за бъдещето на планетата и на човешкия живот и никой не може да
бъде обикновен зрител“ и предлага три начина на поведение:
● Преодоляване на националните и регионални граници, тъй като климатичните промени са глобални и изискват
споделяне на едни и същи ресурси, климат и начин на живот поради нашата взаимозависимост.
● Необходимост от лишения (национални и индивидуални) в името на положителен край чрез траен договор;
● Учредяване на морално ръководство, тъй като климатичните промени са безпрецедентна заплаха за цялостта
и различието в живота на планетата.
Най-общо заплахите от климатичните промени могат да се обобщят така:
● конфликт по ресурси;
● икономически щети и риск за крайбрежните градове и инфраструктури с възлово значение;
● загуба на територия и спорове за граници;
● миграция, дължаща се на околна среда;
● ситуации на нестабилност и радикализация;
● натиск върху международното управление.
Географски примери
В Документ от Върховния представител и европейската комисия до Европейския съвет относно „Изменение на
климата и международната сигурност“4 се очертават следните по-важни климатични промени и екологичните заплахи
по региони.
Африка
В този регион климатичните промени дават дълбоко отражение върху всички аспекти на системата природа – общество – стопанство на глобално, регионално и локално равнище и предизвикват рискове за екологичната сигурност. В Северна Африка и Сахел нарастващата суша, недостигът на водни ресурси и нерационалното земеползване ще причинят деградация и биха могли да доведат до загуба на 75% от обработваемата земя.
Делтата на Нил би могла да бъде застрашена както от покачването на морското равнище, така и от засоляване
в селскостопанските райони, а 12 до 15% от обработваемата земя може да изчезне вследствие повишаване на
морското равнище през настоящото столетие, което ще засегне 5 милиона души до 2050 г. Понастоящем изменението на климата вече оказва сериозно въздействие върху конфликта в и около Дарфур. Сушата в Сомалия
(два района в Южна Сомалия доведоха до най-тежката продоволствена криза за последните 20 години), а в
обширния район (от Северна Африка до Близкия изток и Южна Азия) конфликтите за достъп до водни ресурси
стават все по-остри.
Aзия
Най-големият регион в света е съпътстван от редица проблеми, свързани с климатичните промени. Има вероятност покачването на морското равнище да застраши местообитанията на милиони хора, тъй като 40% от населението
на Азия (почти 2 млрд. души) живее в рамките на 60 километра от бреговата линия, а измененията в мусонните валежи
и намаляването на топящите се води от Хималаите ще засегнат повече от 1 млрд. души. Конфликтите по повод на
оставащите ресурси и неконтролираната миграция ще доведат до нестабилност. Ледниците в Таджикистан са загубили
една трета от повърхността си само през втората половина на ХХ век, а в Киргистан през последните четири десетилетия са изчезнали над 1000 ледника.
Региона на Близкия изток
Приблизително две трети от арабския свят зависи от източници на вода, които се намират извън границите на
арабските държави. Очаква се водите на река Йордан и Ярмук да намалеят значително, което ще засегне Израел,
Палестински територии и Йордания. Почти сигурно е ,че съществуващото напрежение по отношение на водни ресурси
ще се засили, което ще доведе до още по-голяма политическа нестабилност с пагубни последици за енергийната сигурност и останалите интереси на Европа. Очакват се понижения на добивите в Турция, Иран, Сирия и Саудитска Арабия,
като по този начин се засяга стабилността на един регион от голямо стратегическо значение за Европа.

2006.
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МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Латинска Америка и Карибския басейн
Измененията на климата ще доведат до засоляване и опустяване на селскостопанските земи, както и до намаляване производителността по отношение на важни земеделски култури и животни, а оттам – до вредни последици за
продоволственото осигуряване. Прогнозите очертават покачване на морското равнище, а оттам – повишаване риска от
наводнения в ниско разположени области и екстремни явления, свързани с цикъла на Ел Нинъо и др. Повишаването
на температурата на морската повърхност от своя страна ще окаже вредно въздействие върху кораловите рифове и
ще причини размествания в местоположението на рибните запаси. В Амазония незаконното изсичане на дърветата
продължава с пълна сила и борбата прераства в открито насилие.
Арктика
Бързото топене на полярните ледници води до поява на нови водни пътища и международни търговски маршрути.
Повишената достъпност на огромни въглеводородни ресурси в арктическия регион променя неговата геостратегическа
динамика, което има потенциални последици за международната стабилност и за европейските интереси в областта на
сигурността. Най-общо заплахите от климатичните промени според Европейската комисия могат да се обобщят така:
● конфликт за ресурси;
● икономически щети и риск за крайбрежните градове и инфраструктури с възлово значение;
● загуба на територия и спорове за граници;
● миграция, дължаща се на околна среда;
● ситуации на нестабилност и радикализация;
● натиск върху международното управление.
Екологична сигурност
Общочовешката сигурност, чиито водещи елементи днес се очертават екологическата и продоволствена сигурност, в много страни на света е застрашена.
Човешката сигурност, заложена в Програма за развитие на ООН „Новите измерения на сигурността“, следва да се
разглежда в няколко аспекта: икономическа, политическата, продоволствена, здравна, лична, обществена, индустриална.
Литературата за екологичната сигурност е въвела интердисциплинарна перспектива в изследванията на сигурността. Екологичната сигурност обхваща интерактивните динамики на различните човешки и природни връзки, които
стоят в съвременния свят, и като елемент на общочовешката сигурност означава „осигуряване на оптимална за човека
жизнена среда и условия за нормално съществуване, труд и рекреация, условия за нормално развитие на биосферата“
. Важно е да се отбележи, че учените определят екологичната сигурност на всяка страна като „част от екологичната
сигурност на света въобще“, защото „екологичните проблеми нямат граници“, поради което този проблем придобива
глобален характер и според мен изисква образователна култура за решаването му.
В доклада приемам класифицирането на екологична сигурност като специализирана сигурност, елемент на глобалната общочовешката сигурност и приоритетен аспект на националната сигурност. Понятията риск, мултириск, опасност и заплаха имат пряко отношение към природната и обществена среда, а тяхното разрушаване – като липса на
екологична сигурност и заплаха за националната сигурност.
Въпреки очевидните проблеми на дефинирането на понятието „устойчиво развитие“ като „стабилно“, „балансиращо“,
„поддържащо“ и други, този относително нов изследователски приоритет в зоната на контакт между природните и обществените науки продължава да занимава учените от цял свят, в т.ч. и в България в днешно време. Устойчивото развитие има
комплексен, фундаментален характер и в основата на неговата методология стои „системният подход, насочен към интегрирано развитие, и изисква икономическите, социокултурните и екологическите компоненти да се разглеждат взаимосвързано“.
За да се постигнат резултати за устойчиво развитие, важно място заемат след конференцията в Рио де Жанейро 1992 г.
международните форуми в Кайро, Осло, Киото, Хановер, Йоханесбург, Киев, Тбилиси, Вилнюс, Париж и други, на които се
отделя важно място за устойчиво развитие. На всички форуми се отбелязва: „ образованието и устойчивото развитие са два
процеса, които са призвани да осигурят качествен живот на бъдещите поколения“. Целите от Киото поставят като приоритетни
„въпросите за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, както и ограничаването на емисиите от газове,
причиняващи парниковия ефект“. В съответствие с тях е разработена Европейска програма по изменение на климата (2000 г.),
насочена към изграждане на устойчиви енергийни системи и свързания с енергийното потребление устойчив транспорт.
Сигурността на националната система е „мярка за устойчивостта на равновесното положение на системата“, тя
е динамична устойчивост, поради два вида заплахи (преки и прикрити), ето защо сигурност и устойчиво развитие са
взаимно свързани елемента на всяка систeма, в т.ч. социалната система. Република България е изградила системата
за национална сигурност, която има за цел постигане на съвременна управляемост на усилията на държавните институции, местната власт, стопанските субекти, гражданите и техните организации за гарантиране принципите на демокрацията, устойчивото икономическо развитие и просперитета на страната, запазване и укрепване на мира в обстановката
на вътрешна стабилност и международна безопасност, както и осигуряване на благоприятни, безопасни за живота
и здравето на населението условия. Определящ фактор за национална сигурност, в т.ч. екологична сигурност като
аспект на националната сигурност, е общополитическият курс на държавата, който по своята същност е генералната
посока на действие от държавното ръководство при решаване на въпросите за национална сигурност.
През 2009 г. се приема на Споразумение от Копенхаген, създадено на Конференцията за изменение на климата,
а през 2010 г. в Мексико се приема документ за създаване на „Зелен фонд за климата“ за подпомагане на бедните
държави при справяне с последиците от климатичните промени. Конференцията на ООН за изменение на климата в
Бали през декември 2007 г. направи опит да откликне на призивите на Л. Браун, като постави началото на преговори
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за всеобхватно и амбициозно споразумение за борба срещу изменението на климата за периода след 2012 г. Генералният секретар Бан Ки Мун нарече изменението на климата „моралното предизвикателство на нашето поколение“.
Чрез своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., която представлява също така неговите ангажименти по Парижкото споразумение, ЕС се ангажира със следните цели, които да бъдат постигнати до 2030 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% под нивата от 1990 г., подобряване на енергийната ефективност с
27% и увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници до 27% в крайното потребление.
Възможните действия, които биха могли да се разработят, включват:
● Да се засили капацитетът на ЕС за научни изследвания, анализ, наблюдение и ранно предупреждение и за поддържане на списъци на лица под наблюдение, включващ Института за изследване на сигурността, Сателитния център на Европейския съюз (EUSC), Съвместния ситуационен център на ЕС (SITCEN), Мрежата на ЕС от кореспонденти за енергийна сигурност (NESCO), Глобалния център за наблюдение на околната среда и сигурността и Съвместния изследователски център.
● Да се разгърнат по-нататък планирането и способностите на ЕС и на държавите членки, в т.ч. гражданската защита и използването на инструментите (граждански и военни) за управление на кризи и за реакция при бедствия, с цел
да се допринесе за реагиране на рисковете в областта на сигурността, които произтичат от изменението на климата.
● Комисията да продължи да работи в посока на по-детайлно проучване по региони на вероятните последици за
сигурността и въздействието на тези последици върху интересите на ЕС.
Високите технологични и конструктивни достижения на човека, ненаситното му потребителско отношение към
природата, сложните химически и биологически производства, експериментите на генно свръхмикроравнище според
изследователите от института „Уoърлдуоч“ в Доклад за напредък към устойчиво развитие променят изцяло представите за кризи и кризисни ситуации и довеждат до качествено нова структура на цялата система на управление на кризи.
Основните предизвикателства и проблеми в процеса за постигане на устойчиво развитие според изследователите
могат да се обобщят в няколко направления:
Програма за устойчиво развитие до 2030 г., приета в Ню Йорк (25 – 27.09.2015 г.), съдържа 17 глобални цели за
устойчиво развитие и 159 практически насочени задачи, които засягат всички проблеми на обществено-икономическия
живот, а съотнесени към глобалните екологични проблеми, посочени в доклада, това са:
● осигуряване на здравословен живот чрез системен мониторинг на атмосферен въздух и прогнозиране на атмосферните замърсявания;
● осигуряване на наличие и устойчиво управление на вода и канализация за всички;
● предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите последици;
● опазване, възстановяване и насърчаване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба
с разпространението на необработените площи и обръщане на процеса на деградация на земите и предотвратяване
загубата на биологичното разнообразие;
● опазване и устойчиво използване на океани, морета и водни ресурси за устойчиво развитие.
Междуправителственият комитет по изменение на климата (РСС) за сегашното състояние и бъдещото развитие
на промените на климата показва тревожна тенденция, защото въпреки твърдо заявената ангажираност на Европа
(ЕС вече пое едностранен ангажимент за намаляване на своите емисии с поне 20% до 2020 г.), все още остават доста
неизвестни, като поведението на САЩ и Китай, които в момента не са ангажирани с прилагането на Протокола от
Киото, разпределението на отговорността и др. Индустриализираните държави, които са отделяли парникови газове в
продължение на много по-дълъг период, отколкото развиващите се държави, твърдят, че скоро Индия и Китай ще имат
основен дял в отделните парникови емисии поради бързата им индустриализация и икономически растеж.
Основните предизвикателства и проблеми в процеса за постигане на устойчиво развитие и екологична сигурност
изискват законовата и регулативна рамка за устойчивото развитие да намери интегрираност на глобално, регионално
и национално равнище по отношение на институционалния капацитет и механизми за координация на участието на
заинтересованите страни в планирането и реализацията на програмите за реализиране на идеите и финансово осигуряване на инициативите за климатичните промени.
Можем да бъдем полезни само ако провеждаме една хуманитарна политика, защото всеки от нас има заложен в себе
си някакъв потенциал и, ако вземе на сериозно всичко това, може да допринесе за промяна в положителна посока, за да
няма страдащи от глад, мизерия и бедност. Трябва да се работи задълбочено по проектиране, разработване и одобряване на програми, които да не застрашават околната среда, а да осигуряват устойчиво развитие на природните компоненти
и икономиката на света.
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ВЛИЯНИЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ
ВЪРХУ ВОЕННАТА АВИАЦИЯ
капитан Ралица Бакалова
Метеорологичен център на ВВС, ral.bakalova@gmail.com
Резюме: Международните организации и правителства обсъждат темата относно изменението на
климата и недвусмислено потвърждават, че повратната точка, в която човечеството е на прага да се изправи
пред драматични промени на климата, е настъпила. Предизвиканите от хората климатични промени вече са
увеличили броя и силата на опасните метеорологични явения и екстремните прояви на времето. Анализът на
заплахите, пред които сме изправени, изисква ускоряване на процеса на адаптиране към климатичните промени,
научен подход, който да доведе до реални и устойчиви резултати. Увеличава се тенденцията за реализация на
метеорологични събития, водещи до анормално влияние върху военната авиация.
Ключови думи: адаптация; климатични промени; риск; опасни метеорологични явления; сигурност.
OF-2 Ralitsa Bakalova. THE IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE FOR THE MILITARY AVIATION
Bulgarian Air Force Meteorological Center, ral.bakalova@gmail.com
Abstract: International organizations and governments deliberating the topic concerning climate change unambiguously
acknowledged that some tipping points are passed and the humanity is on a threshold of dramatic environmental changes.
From now on the people will experience these dynamic changes in the climate in a very untypical and difficult to adapt
way. Humanity has to deal with all the weather events that are becoming more unusual, severe and devastating. Pointing the
real menace and consequences in the field of climate change should be a cornerstone for future policy making in the area of
adaptation and resilience.
The meteorological events leading to an abnormal impact on military aviation is increasing.
Key words: adaptio, military aviation, climate change, risk, severe weather events, security.

В

лиянието на човека върху климата се отразява пряко върху свойствата на компонентите на климатичната система
– повърхността на сушата, растителността, състава и структурата на атмосферата. Климатът на нашата планета
постоянно се променя, но ако в миналото промяната е била естествен цикъл, сега тя е причинена от глобалното
затопляне, следствие от антропогенния фактор. Климатичните промени и глобалното затопляне променят физиката
на атмосферата, а това от своя страна оказва влияние върху атмосферните процеси, които протичат в нея. По този
начин всеки един елемент на метеорологичното време е засегнат и това се изразява пряко в проявата на анормални,
нетипични и екстремни прояви на времето.
Метеорологичното време е един от най-важните елементи на оперативно-тактическата обстановка, основен, постоянно променящ се елемент на околната среда. От навременната и максимално вярната му оценка и прогноза зависят подготовката на войските и осъществяването на военните операции.
Промените в температурата могат да причинят промени в много метеорологични елементи, но глобалната промяна на климата всъщност е много по-сложна. Изследванията на метеорологичните данни и научните анализи на състоянието на атмосферата могат да посочат точните последици от глобалното затопляне, които водят до изменението на
климата и екстремни прояви на времето (Auffhammer, 2014).
Възможно е да се идентифицира човешкият фактор при определени видове екстремни метеорологични събития
и правилното им интерпретиране е от изключителна важност за военната ни авиация. Предизвиканите от хората промени в климата вече са увеличили броя и силата на някои от тези екстремни събития, а това пряко засяга сигурността
на полетите.
Цел и задачи на изследването
Целта на изследването е да се намери пряката връзка между опасните метеорологични явления, климатичните
промени и антропогенния фактор. Това може да стане само и единствено чрез задълбочени научни изследвания, адаптирани, синтезирани и приложими за нуждите на Българската армия и НАТО. От изключителна важност е докладите на
международните организации, като IPCC, на основата на които Алианса изготвя своите стратегии и политики, винаги
да бъдат адаптирани и научно обосновани на регионално ниво (IPCC Fourth Assessment Report, 2007). Защото в единия
случай говорим за глобални, общи концепции, които няма как пряко да засегнат или да помогнат за предотвратяването
и ранното прогнозиране на екстремни локални прояви на времето, повлияни от климатичните промени.
Задачата на изследването е да се направи анализ на атмосферата и разглеждане на метеорологични явления с
реално, физическо проявление, това е единствения начин да се направи оценка на бързо променящата се въздухоплавателна среда и да се подобри сигурността на полетите. За целта трябва да се проследят последиците и връзката
между климатичните промени, антропогенното влияние върху климатичната система и тежките метеорологични събития (International Meteorological Vocabulary).
Глобалното затопляне и антропогенния фактор
Климатът има много сложна физична същност, резултат от преплитането на множество фактори, физични процеси, които се намират в преки или косвени връзки с всички компоненти на природната среда в дълги периоди от време
– месеци, десетилетия или стотици години.
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През 1974 г. на Международната конференция на Световната метеорологична организация в Стокхолм за климата
е дадена следната дефиниция: „Климатът представлява статистически ансамбъл от състоянията, през които преминава системата атмосфера-океан-суша за период от няколко десетилетия“. Под статистически ансамбъл трябва да
се разбират множеството отделни състояния, през които преминава климатичната система литосфера – криосфера
– хидросфера – биосфера – атмосфера. Атмосферата, която е материалният носител на климата е и обединяващото
звено в цялата система. Тя е най-променливата част на системата, защото реагира на наложените ѝ промени по-бързо
от другите части. До голяма степен това се дължи на нейната подвижност и сравнително малък топлинен капацитет.
Дори и без влиянието на хората, Земята има естествени цикли, променящи климата ú. Разликата между естественото и антропогенното изменението на климата е, че естествените промени са много бавни, а антропогенните – много
бързи, тежки и нетипични (Climate Change, 2007).
Без естествения парников ефект нямаше да има живот на Земята. Това е перфектният баланс между слънчевата радиация и енергия. Наличието на парникови газове е нормално, техните свойства за задържане на топлина в
атмосферата са създали климата на земята, такъв какъвто е и благодарение на него се е развил живот. Но влиянието
на човека, така наречения антропогенен фактор, вследствие на прекомерното замърсяване на атмосферата води до
екстремно и рязко повишена температура в долния ѝ слой (IPCC 5th Assessment Report).
Затоплянето от 1,5о C оказва влияние върху термичната структурата на атмосферата и затопля нивата на облакообразуване (Isabel et al., 1998). Това променя протичането на физическите и химическите процеси в атмосферата,
както и нейната типична структура, също така е причината за по-екстремни и тежки метеорологични явления (Emanuel,
2005). Да се направи оценка на състоянието на атмосферата е труден и високо научен процес. За целта се използва
база данни на Метеорологичния център на ВВС, интерпретиране и събиране на изследвания на атмосферните, термодинамичните, квантовомеханични процеси и процеси на облакообразуване на нано ниво (Lensky, 1998), (Orville et al.,
2001), (Williams et al., 2002).
Военна авиационна метеорология
Метеорологичното време е оказвало влияние върху дейността на авиацията през всички етапи от нейното развитие. Характерът на въздействието се е изменял с усъвършенстването на авиационната техника, като е намалявала
зависимостта на авиацията от условията на времето. Същевременно обаче възникват нови видове влияния, резултат
от променящите се атмосферни явления. Във връзка с това непрекъснато се изменят и усложняват изискванията към
метеорологичното осигуряване на авиацията. Затова подобни анализи на научни данни е важно да се правят и адаптират на локално ниво, за целите и нуждите на военната авиация.
Авиационната метеорология изучава преди всичко вредното влияние на метеорологичните елементи и явления
върху дейността на авиацията, тъй като безопасността и ефективността на полетите са главните изисквания към тази
дейност. Метеорологичното време (физическото състояние на въздушната среда) е решаващ фактор за поведението
на летателния апарат (AWP-2, 1996).
Метеорологичните данни, събирани и анализирани в база данни, описват метеорологичните явления и подпомагат
навременното прогнозиране на зараждащи се катаклизми. Този процес е от изключителна важност при използването
на атмосферата като въздухоплавателна среда на съвременните, различни по вид и предназначение летателни средства (Meulen, 2018).
Опасни авиометеорологични явления по мощна купесто-дъждовна облачност
Съвременната авиация все още е в значителна степен зависима от редица характеристики на времето – далечина
на видимостта, долна граница на облачността, посока и скорост на вятъра и др. И до днес едно от най-опасните събития е появата на мощна купесто-дъждовна облачност (Cb) и всички свързани с нея явления. А отговорът на въпроса
защо тези облаци са наистина толкова опасни се крие в техните структурни особености (Twomey; Squires, 1959).
Облаците Cumulonimbus (Cb) са с голямо вертикално развитие, достигат до стратосферата и са съпроводени от
мълнии, поройни дъждове, градушки и силни локални ветрове. Те са свързани предимно с пролетните и летните дъждове, но има определени обстановки, при които се появяват и през студеното полугодие, когато може вместо дъжд да
вали град или сняг. От тях се образуват гръмотевичните бури, придружени със силен вятър, наречен шквал, а често и с
градушка. Вътре в такива облаци има интензивно обледяване, електрически заряди и въздушни потоци с много големи
вертикални скорости (Stolz; Rutledge; Pierce, 2015).
Резките изменения на вятъра обикновено се наблюдават заедно с турбулентност и мощни вертикални движения
на въздуха. Най-мощни вертикални движения се наблюдават в купесто-дъждовните облаци – Сb, с които са свързани
и зони с резки изменения на вятъра и интензивна турбулентност. Съвместното действие на няколко неблагоприятни
фактори може да усложни много летателните условия и да създаде предпоставки за произшествия. Тези облаци са
свързани с повечето от атмосферните явления, които са опасни за авиацията. Поради това се избягва летенето не
само в тях, но и в близост до тях. Има пряка връзка между климатичните промени, причинени от прекомерното замърсяване на атмосферата с аерозоли, повишаването на глобалната температура, екстремните прояви на времето и
образуването на този вид облаци.
Последиците от глобалното затопляне вследствие замърсяването на атмосферата с аерозоли
Аерозолите влияят на сложните термодинамични процеси на облакообразуване и имат пряка връзка с изменението на климата. Повишаването на глобалната температура ускорява скоростта на изпаряване и кондензация на водни
пари в световен мащаб. Това води до повече валежи. Глобалното затопляне променя силата, честотата и мащабите на
екстремните метеорологични явления, увеличава и продължителността им, те стават по-необичайни и несезонни. До-
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пълнителната влага в атмосферата се превръща в гориво на циклони, тайфуни и урагани, резултатът са силни валежи
и тежки наводнения. Докато температурите продължават да се повишават, атмосферата е пренаситена с влага и всяка
нормална буря има по-голям потенциал да се превърне в интензивна, тежка и опустошителна.
Кондензационните ядра представляват малки частички в облаците, върху които водната пара кондензира. Атмосферата е засята с тях и без тяхното наличие не би имало дъжд. Откъде идват облачните кондензационни ядра? Те
са атмосферните аерозоли – естествени и антропогенни. Поради замърсяването атмосферата е препълнена с тях.
По количеството на тяхното наличие най-осезаемо се усеща човешкият фактор в замърсяването на атмосферата.
Процесите на образуване на облаци, както и на всички барични образувания в атмосферата (циклони, урагани и т.н.)
са чувствителни към всяка малка промяна в атмосферната термодинамика и динамика, така че ефектите от аерозолите
оказват драматично влияние върху тях. Аерозолите влияят също така и върху интензивността и силата на светкавици,
гръмотевични бури и електризирането на облаците (Li; Rosenfeld; Fan, 2017). Най-вече на силата и интензивността на
циклоните, ураганите, тайфуните и торнадата (Snook; Xue, 2008). Количеството аерозоли, погълнати от урагани, може
частично да обясни отклоненията в наблюдаваните максимални скорости на вятъра от прогнозираните им стойности.
Наличието на аерозоли влияе и на процеса на градообразуване, той се забързва и дава бърз растеж в големината на
градушката (Ilotoviz; Khain, 2015).
Последици от изменението на климата за военната авиация
Структурата на атмосферата, както и процесите, които протичат в нея са били стабилни в продължение на векове.
За съжаление поради човешката дейност структурата вече не е такава. Поради повишаването на температурата, слоевете на атмосферата започват да се движат. Има няколко фактора, които определят колко висока ще е гръмотевичната
буря. Един от тях е височината на тропопаузата. Тропопаузата е границата в земната атмосфера между тропосферата
и стратосферата. Тропопаузата действа като граница за процеса на облакообразуване. Това е стабилен слой и се
държи като „щит“. Има наблюдения, доказващи, че тропопаузата се издига и пропада, като тези издигания осигуряват
повече пространство, отколкото обикновено за образуване на облаци (Furtek, 2019).
Опасните авиометеорологични явления най-често са по мощната купесто-дъждовна облачност. Облаците
Cumulonimbus (Cb) са с голямо вертикално развитие, достигат до стратосферата и са съпроводени от мълнии, поройни
дъждове, градушки и силни локални ветрове. От тях се образуват гръмотевичните бури, придружени със силен вятър,
шквал, а често и с градушка. Те отделят в атмосферата енергия, колкото 20 атомни бомби. Когато повишим енергията
на една толкова сложна и комплексна термодинамична структура, каквато е Cumulonimbus дори с 1,5о C, резултатът
е унищожителен.
Извод
Според доклада на IPCC имаме повишение на глобалната температура с 1,5о C, което е достатъчно да „нахраним“
облаците Cumulonimbus с огромни количества влага, да им дадем аерозоли (кондензационни ядра), чрез което им
осигуряваме много водни капки и екстремно количество вода. Да им осигурим много повече вертикално пространство,
което да удвои техните размери. И най-вече енергия. Това е един пример, който онагледява реалното физическо
проявление за климатичните промени и глобалното затопляне. Резултатите са повече вода, повече пространство и
енергия за екстремните метеорологични събития.
Анализираните конкретни синоптични обстановки с развитие на мощна купесто-дъждовна облачност и различни
опасни авиозначими екстремизации на времето показват, че прогнозирането на опасни метеорологични явления, в
случаи когато последните не могат да бъдат надеждно предсказани, с помощта на стандартно използваните в оперативната практика методи, ще е крайно затруднено. Климатичните промени налагат една изцяло нова прогностична
среда, изискват нови и все по-задълбочени анализи и изследвания на екстремалните прояви от метеорологичен характер в България.
Заключение
От сега нататък хората ще се изправят пред динамични промени в климата по много нетипичен и труден за адаптиране начин, ще се сблъскаме с екстремни прояви на времето, които ще стават все по-необичайни, тежки и опустошителни. Посочването на истинската заплаха и последствията в областта на изменението на климата следва да
бъде крайъгълен камък за бъдещото разработване на политика в областта на адаптацията и устойчивостта (Scheffran;
Battaglini, 2010).
Съществуваме в свят, в който сме изправени пред редица конвенционални заплахи. НАТО и Българската армия,
като член от Алианса са се доказали неведнъж в овладяването на традиционните заплахи. Анализът на заплахите,
пред които сме изправени изисква ускоряване на процеса на адаптиране към климатичните промени, научен подход,
който да доведе до реални и устойчиви резултати. Военната авиация е пряко засегната от процесите, протичащи в
атмосферата, а те са пряко повлияни от климатичните промени. Климатичните промени налагат една изцяло нова
прогностична среда, изискват нови и все по-задълбочени анализи и изследвания на екстремалните прояви от метеорологичен характер в България.
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ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ – ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ
доктор Даниела Стоянова
УНСС, daniellav@abv.bg
Резюме: В днешно време нараства влиянието на медиите върху формирането на политиката и
управлението на държавата. Също така те влияят върху потребности на аудиторията, в частност на
младежите и тяхното отношение към различни събития. Обект на изследване е как обществените медии БНР
и БНТ отразяват потребностите на младежката аудитория от образователни и патриотични предавания,
подготовка за армията. В статията се разглежда първо ролята на обществените медии, тяхната мисия
пред гражданското общество, задачите, с които са натоварени от Закона за радио и телевизия, свързани с
националната сигурност на страната. Използваните методи са анализ на емпирично изследване със специално
подготвени карти, проведено сред младежи на възраст 17 – 25 години, относно предпочитанията на младежката
аудитория. Въз основа на контетнт-анализа на програмите на БНТ и БНР, в частта за предаванията за младежи,
се идентифицира тематика, свързана с патриотизъм, образование, подготовка за армия, технически умения и др.
и на база анализираните данни се дават препоръки за развитие на БНТ и БНР. Тези медии притежават уникален
национален архив, който не се реализира ефективно. Целта е темите свързани с националната сигурност да се
разработват от обществените медии по отношение на предаванията за младежка аудитория.
Ключови думи: медии, национална сигурност, образование, младежки потребности, БНР, БНТ.
Daniela Stoyanova, PhD. PUBLIC MEDIA – AN ELEMENT OF NATIONAL SECURITY
UNWE, daniellav@abv.bg
Abstract: In our times the Media influence on politics and state governance is growing. At the same time the Media
also has an effect on the needs of the audience, especially young and their attitude towards various events. The subject of the
study is how the public media – Bulgarian National Radio and Bulgarian National Television, cover the needs of young viewers
for educational, patriotic programs that could serve as a preparation for joining the military forces.
The article reviews the role of the public media, in regards to national security and their mission before the civic society,
regulated by the Radio and Television Law. The employed methods include analysis of empirical studies using a specific
questionnaire about the preferences of the young audience, conducted among 17-25 year olds. Based on the content analysis
of the BNR and BNT programs for youths, there were identified subjects connected to patriotism, education, preparation for
joining the military, technical skills etc. Recommendations for improving BNT and BNR were also given. These media possess
an unique national archive, that is not utilized effectively. The main goal is the topics pertaining to national security to be
developed by public media, taking into account the young audiences’ programs.
Key words: media, national security, education, youth needs, BNR, BNT.

О

свен средство за предоставяне и пренасяне на информация медиите се явяват една от подсистемите на системата
за национална сигурност. Средствата за масова информация влияят върху формирането на политиката и управлението на държавата. Също така те влияят върху потребности на аудиторията, в частност на младежите и тяхното отношение към различни събития. Обект на изследване е как обществените медии БНР и БНТ отразяват потребностите на
младото поколение от образователни и патриотични предавания, темата за военната служба, подготовката за армията
и какво е влиянието им върху младежката аудитория.
Основната цел на статията е да се анализира как темите свързани с националната сигурност се разработват от
обществените медии по отношение на предаванията за младежка аудитория.
Обществените медии са част от обществения интерес, гаранция за демокрацията в страната и тяхната защита е
елемент на националната сигурност. Особено на програмите, свързани с младежите и децата.
Медиите притежават потенциал за: влияние върху формирането на политиката и управлението на държавата; въздействие от външни и вътрешни фактори върху общественото мнение и за вземане на държавни и административни
решения; ролята им на информационна и пропагандна среда при провеждането на общественозначими събития, като
избори, референдуми и др. БНТ и БНР притежават уникален национален архив, който не се реализира ефективно. Тези
архиви (нематериални активи) имат огромна финансова стойност. Илюстрация за значението на медиите е цитатът
на Гьобелс, който казва: „Със средствата за масова информация всеки един народ може да бъде превърнат в стадо“.
Звучи актуално и днес.
Разширяване на концепцията за национална сигурност
При силно глобализираната среда, концепцията за национална сигурност се разширява с фокус върху нейните
невоенни аспекти и съвременни аспекти на информационната, кибер- и друга сигурност.
Разширяването на концепцията за националната сигурност с поглед към индивида и отделния гражданин
предполага и разрешаване на проблемите в икономиката, защита на социалните групи и общности от хора, в това число и младите хора. Подобно прилагане на концепцията за сигурността вероятно ще вмени и допълнителни принципи
– задължението да се защити – прогнозира Груди Ангелов в книгата си Държавност и национална сигурност (Ангелов,
2020). Мултидистциплинарният подход, твърди автора, се формира в опит за надграждане на традиционната национална сигурност с комбинация от три елемента: национална сигурност (държавност), гражданска сигурност (благосъстояние и защита на хората) и колективна сигурност в рамките на международната демократична общност.
Националната сигурност се влияе от нивото на образователната система, правото на информация на гражданите
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и състоянието на медиите, от гражданската активност на младите хора. Те са в основата на социалния капитал на
обществото и тяхното развитие e особено важно за всяка нация.
Обществените медии са тези, които са призвани да се обърнат към нуждите и потребностите на тази аудитория и
да повлияят върху формиране на обществените ѝ нагласи за патриотизъм и родолюбие.
Ролята на обществените медии – задачи, които изпълняват според ЗРТ
Световната практика е определила два основни модела на функциониране на електронните медии – т.нар. американски модел и европейски модел (Райчева, 2016). При европейския модел обществените медии имат по-значими
функции. Европейският съюз и Съветът на Европа споделят идеята, че независимите радио и телевизия в дуалистичната система на електронните медии са основен елемент на демокрацията и част от европейската, политическа и културна идентичност. Това е основополагащия принцип, който е възприет от българското законодателство чрез Закона
за радио и телевизия В чл. 6 от него се описват задълженията на БНТ и БНР към националната сигурност, а именно:
да осигуряват чрез програмната си политика защита на националните интереси, общочовешките ценности, националната наука, образованието и културата на всички български граждани. Медийната регулация е с правила на повече
от двадесет години, които не са адекватни на информационната среда и водят до дефицити в обществените медии.
По отношение на медийната среда БНТ се нарежда на трето място по гледаемост след Нова ТВ, БТВ и много
близо по процент до образователните канали Дискавъри и Нешънъл джиографик.
Анализ на дефицитите
По данни от проучване върху младежката аудитория на агенция Алфа рисърч (Божилова, 2017) над 34% от респондентите на изследването искат да гледат образователни предавания. Голяма част от изследваната аудитория
предпочита документални и научнопопулярни филми. В това число – на исторически и патриотични теми.
Да сравним тези резултати с анализа на данните от друго представително изследване на проф. Петър Емил Митев
и Сийка Ковачева. В него се очертават потребностите на младите хора в следпреходна България: а. Свободното време
и жизнените стилове на българската младеж б. Ценностите на съвременната младеж в. Семейните преходи г. Образованието. д. Трудовата реализация е. Миграция ж. Оптимизъм и страхове на младите българи.
Въз основа на резултати от двете изследвания са очертани най-значимите потребности на младежката аудитория.
Да анализираме тяхното присъствие в предаванията на обществените медии.
По обем продукция
По данни на НСИ през 2017 година излъчената телевизионна програма на младежка тематика е 0,59% от общия
обем телевизионна програма (виж фигура 1). По отношение на годишно излъчената у нас радиопрограма за 2017 година 7164 часа от нея са посветени на детски и младежки предавания. Това представлява 0,7%. Като цяло се откроява
изводът, че общият брой часове радиопрограма и телевизионна програма по младежката тематика, съотнесени към
общия брой часове, излъчени годишно телевизионни и радио програми е под 1 %. Което е малко.
Да разгледаме фиг. 1 с дела на видовете предавания в българския телевизионен и радио ефир:

Фиг. 1. Телевизионни и радиопредавания по вид
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Динамиката на младежките телевизионни и радио- предавания за период от 5 години (виж фигура 2 и фигура 3)
показва трайно ниски стойности. Образователните предавания са намалели от 3% на 1,5% от общия обем телевизионна продукция.

Фиг. 2. Дял на младежките предавания, научните и спортните от общата продукция на тв предаванията за периода
2012 – 2017 г.

Фиг. 3. Дял на детско-младежките предавания, научните и спортните от общата продукция на радиопредаванията за
периода 2012 – 2017 г.
Обемът на младежките радиопредавания за пет последователни години се запазва под 1%. Радиопредавания за
наука, вид към който, според емипирчното изследване, младежката аудитория проявява голям интерес са в рамките на
1,5% от общия обем радиопредавания за разглеждания период от 5 години.
Военната тематика и патриотизмът не са обособени като самостоятелни единици за анализ в данните на НСИ в
официалната класификация за произведена телевизионна и радиопрограма у нас. Те са обобщени в раздел други,
неквалифицирани теми и имат общ дял около 2%.
Малкият обем на образователни предавания, както и на предавания за патриотизъм, който е белег на националната идентичност, военна тематика и национална сигурност е дефицит за обществената телевизия и общественото радио
и техните програми, тъй като тяхната функция е да образоват, забавляват и информират, защитават националната
сигурност сред възможно най-широка аудитория.
През 2018 година предаванията на младежка тематика в четирите канала на БНТ са едва 0,32%, т.е. обществената
телевизия произвежда под средния за страната процент младежки предавания. Търговските медии, задоволявайки
в по-голяма степен потребностите на младежката аудитория, печелят и влиянието върху тази аудитория. Риалити
форматите, каквито са София ден и нощ, ВИП Брадър, които пълнят праймпайма на търговските телевизии, налагат
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новите ценности системи на младите хора, налагат новите ВИП-ове на обществото – фолк певици, плеймейтки и др.
герои на новото време. Изводът от сравнението на обема продукция на младежка тематика от търговските и от обществените медии е с диспропорции за БНТ и БНР. Този дефицит ги лишава от възможност за ефективно въздействие
върху младите хора.
Контент-анализ на младежките предавания в БНТ и БНР
В малкия процент обем продукция предназначена за младежката аудитория се позиционират предаванията на
БНТ и БНР. Резултатите от контент-анализа на програмните схеми е представен в монографията „БНТ и БНР и социалния капитал на обществото“ (Д. Стоянова, 2020). Тема образование, която е сред водещите потребности на младежите,
присъства в по-малко от половината (40%) от наблюдаваните предавания. Появата на нови изисква сътрудничество с
Министерство на образованието. БНТ и БНР разполагат с богат архивен фонд от близкото минало, който не се ползва
пълноценно.
Основни цели на анкетното проучване
За да се провери към настоящия момент, как програмата посветена на младежка тематика привлича интереса на
целевата аудиторията, се направи анкетно проучване. Изследването обхваща млади хора на възраст между 17 и 25
години. Основният използван метод е провеждането на анкета със затворени въпроси. Целта на проучването – да се
събере емпирична информация относно потребностите на младежката аудитория и програмите на БНТ и БНР и да се
изведат насоки за тяхното подобряване. Основни тематични области на анкетата: Въпросите в нея са насочени така,
че да се откроят тенденциите за потребностите на младежката аудитория и доколко те се съотнасят с предаванията на
обществените медии. Основна задача на анкетното проучване е да се формулират изводи и да се отправят препоръки
за подобряване на програмите на двете национални медии;
Резултати и дискусия
Първият въпрос касае състоянието на медийната среда в България и предпочитанията на младежката аудитория
към различните национални електронни медии. Целта е да се види в каква степен обществените медии са предпочитани от изследваната аудитория. Резултатите от отговорите на въпроса „Кои телевизионни канали предпочитате да
гледате?“ са показани на фигура 4.

Фиг. 4.
Ако се сравнят данните от това емпирично изследване с данните на Алфа Рисърч от края на 2016 година, ще се
установи, че двата образователни канала National Geographic и Discovery Channel запазват стабилните си позиции сред
младежите. Резултатите дават основание да се направят следните изводи:
1. Младите хора на възраст 17 – 25 г. имат нужда да гледат образователни предавания и научнопопулярни филми,
към които се причисляват исторически и патриотични.
2. БНТ има дефицити откъм този тип съдържание.
Другият интересен въпрос е: „Кои са определящите елементи при медийното представяне на образователните
програми за младежи?“. С най-голям процент е тематиката – 21%, следвани от застъпеност на темата в учебния план
на средното и висшето образование – 18%, следват образователни предавания на исторически, патриотични теми –
29%. Също така интересът на младите хора се провокира от теми като психология, социални науки – 26%, култура и
изкуство – 24 %, наука – 22%, вяра и общество – 18%. Въпросът дава отговор на това кои са определящите елементи
при медийното представяне на образователната тематика, а именно – дали тя е застъпена в учебния план в средното
образование. Историческо-патриотичната тема, наука, вяра и общество – теми, които вълнуват над 20% от запитаните
младежи, имат все по-малка територия в българските обществени медии.
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Препоръка към БНР и БНТ е да се увеличат обема на образователни предавания, като потърсят тясна връзка с
МОН и учебния план на ученици и студенти.
Въпросът: „Кои три младежки проблема се отразяват най-малко в българските обществени медии?“, получи следните отговори:
Според запитаните това са: образование, свързано с появата на новите кодове – чужди езици и компютърна грамотност, както и темата за трудовата реализация на младите хора. На трето място са поставени проблемите, свързани
със семейните преходи.

Фиг. 5
По същия начин са анализирани останалите 45 въпроса от анкетното проучване сред младежка аудитория. Резултатите са обобщени и въз основа на тях са направени изводи и препоръки.
Заключение
Основните изводи, които произтичат от проведеното проучване са:
● Ситуацията по отношение на нагласите на младежката аудитория се е запазила в сравнение с 2016 г.
● Потребностите на аудиторията са същите и не са задоволени.
● В програмите на обществените медии липсват предавания на военна тематика, защита на националните интереси и националната сигурност.
● Програмата на БНТ и БНР има дефицити по отношение на младежката аудитория и влиянието ѝ върху младите
хора намалява.
Данните от изследването показват, че продължава да има глад за предавания за образование, наука и култура
– както това е идентифицирано през 2016 г. Без образовани и квалифицирани хора няма работещи институции, икономика, гражданско общество и нормална житейска среда. Това рефлектира върху националната сигурност.
Запазва се нивото на търсене на научнопопулярните и документални филми на историческа и патриотична тематика. Потребностите от наложилите се нови образователни кодове – компютърна грамотност и чужди езици, не са
задоволени.
Препоръки
На база на това сравнение се открояват препоръки към програмите на БНТ и БНР:
● Да се насочи вниманието към научнопопулярни и образователни предавания, също свързани с военна, патриотична тематика.
● Да се създадат предавания, насочени към новите кодове на образованието – компютърни умения и чужди езици,
дигитализация – теми, които чрез посредничеството на медиите, могат да образоват, мотивират знания, нагласи и
стандарти.
● Разработването на програмните стратегии и програмните политики на обществените медии трябва да се извършва съвместно с Министерство на отбраната, Министерство на науката и образованието и други ведомства, които
имат отношение към националната сигурност.
● В обществените медии да се обособят ако не отделни редакции, то поне творчески екипи, които системно да
разработват тематиката за националната сигурност, военната подготовка на младежите.
● БНТ и БНР безспорно се нуждаят от нов устройствен закон, който предстои да бъде синхронизиран с европейската Директива за аудиовизия. Препоръка към бъдещия Закон за радиото и телевизията е да се създаде отделен
Ангелов Г. Държавност и национална сигурност, София 2020, Военно издателство [Angelov G. Darzhavnost i
natsionalna sigurnost, Sofia 2020, Voenno izdatelstvo .]
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РЕТОРИЧНИ И PR ТЕНДЕНЦИИ И МОДЕЛИ
В КОМУНИКАЦИЯТА НА ВОЕННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
доктор Елица Николова
Военна академия „Г. С. Раковски“, e.nikolova@rndc.bg
Резюме: Докладът поставя акцент върху три значими реторични и PR тенденции – полифоничност,
децентрализация и видимост. Те допринасят за развитието и дълготрайния успех на военните организации и
предполагат промени в прилаганите комуникационни подходи. Текстът представя и анализира актуалните
модели за комуникация DART и Pragmatic Complexity model, които биха могли да бъдат от полза за командирите и
работещите във военни организации през XXI век.
Ключови думи: военна реторика, организационна комуникация, комуникация на военните организации,
тенденции, модели, взаимодействие.
Elitsa Nikolova, PhD. RHETORICAL AND PR TENDENCIES AND MODELS IN MILITARY
ORGANIZATIONS’ COMMUNICATION
Rakovski National Defence College, e.nikolova@rndc.bg
Abstract: The paper explores three key rhetorical and PR tendencies – polyphony, decentralization and visibility, which
contribute to military organizations’ development and sustained success. Moreover, these tendencies assume changes in the
applied communicative approaches. The text highlights and analyzes current models of communication, namely DART and
Pragmatic Complexity Model, that would be useful for military commanders and for military organizations employees in the
21st century.
Key words: military rhetoric, organizational communication, military organizations’ communication, tendencies, models,
interaction.

Р

азбирането на комуникационните потребности и подходи и прилагането им в лидерството, командването и контрола
на военните организации е, от една страна, необходим и съществен елемент от професионализма през XXI век,
а от друга, продължителен, сложен и комплексен процес, който дава възможност за вариативност, организационни и
лични избори. Това отваря интердисциплинарно пространство за разнообразни гледни точки, позиции и парадигми.
Традиционни и иновативни процеси и подходи се обединяват, в резултат на което организациите и личностите имат
приносно участие в комуникационния пейзаж, изграден от парадигмата на сложност, неопределеност и неочакваност.
Комуникацията във всички организации изпълнява следните две функции – информационно-организационна и
мотивиращо-вдъхновяваща (LewiŃksa, 2015). Организационната комуникация е уместно да отговаря на изискванията
за Двустранен симетричен модел, в рамките на придобилата широка известност концепция на Джеймс Груниг и Тод
Хънт за четирите модела в PR (Grunig; Hunt, 1984). Целта е постигане на взаимно разбиране и диалог с публиката, като
източникът и публиката се разглеждат като равностойни участници в процеса на общуване. Груниг заключава, че това е
най-сложният модел, свързан с готовността за промяна в поведението и нагласите, и го определя като препоръчителен
(Grunig, 1989; Grunig et al., 2007).
Комуникационните практики и подходи са част от идентичността на военните организации, от техните специфики,
от богатите им традиции, минало, поуки от практиката и осмислен опит. Ключово изискване към съвременните организации, за да бъдат ефикасни и да постигат дълготраен успех, е да бъдат адаптивни и реагиращи бързо на постоянните
промени в средата – вътрешна и външна. Класическата триада на Аристотел „оратор – реч – аудитория“ придобива
нови измерения и характеристики в контекста на военната комуникация през XXI век.
Тенденции
Комуникацията на военните организации е повлияна съществено от три актуални и значими реторични и PR тенденции – полифоничност, децентрализация и видимост. Те са изведени на базата на преглед на съществуващата
научна литература и на практическия опит на автора на този текст. Отчитането и осмислянето на тенденциите би
допринесло за развитието и дълготрайния успех на военните организации, което предполага промени в прилаганите
комуникационни подходи и новаторско разбиране за ролята на военните организации през XXI век. Това е така, защото
холистичният подход в комуникацията предполага непрекъснати промени.
Тенденциите могат да се обобщят в няколко посоки:
Първата е полифоничност. Тя е свързана с промяната на модела от монологичност към диалогичност и с включването на все повече актьори в сферата на сигурността и отбраната. Новите условия са породени от навлизането на достъпни и лесни за навигиране технологии, както и от спецификите на новинарския цикъл 24/7. Социалните медии обаче
няма да изместят, а ще допълват традиционните медии, се посочва като извод в доклада European Communication
Monitor 2016. Актуалният информационен пейзаж се характеризира с нелинеарност, бързи промени, сложност и непредсказуемост. В резултат на това толерантност, отговорност и човеколюбие ще са потребни, за да бъдат работещи процесите на комуникация във военните организации и за да бъде надградена ефективността в ефикасност. Все
повече актьори се включват в полето на комуникацията в сферата на сигурността и отбраната, част от които имат
желание да бъдат присъстващи и видими, без да разполагат със задълбочена компетентност и реален опит. Това
извежда отчетлива и дълготрайна необходимост от взаимодействие и партниране, от дипломатичност, от толеранс
към разнопосочни мнения.
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В съвременния информационен и медиен пейзаж актьори с все по-висока степен на значимост представляват
гражданите журналисти (Citizen Journalists) и инфлуенсърите. В аналитичните прегледи на проблематиката следва да
се има предвид възможността самите носители на военната реторика – военнослужещи и цивилни служители, да бъдат
граждани журналисти и инфлуенсъри, при спазване на съответните ограничения и в рамките на правомощията. Това е
така, защото публичното говорене представлява процес, който изисква висока степен на отговорност. Ключов постулат
в тенденцията „полифоничност“ е, че комуникативната роля се явява функция на социалната роля на личността.
Втората тенденция може да бъде определена като децентрализация. Ключови принципи, характерни за военните
организации, са единоначалието и йерархията. Очаква се те да продължат да се спазват и зачитат като фундаментални. Наред с тях обаче в идните години ще се отваря все по-широко пространство и за паралелни процеси, сред
които следва да откроим лидерството отдолу-нагоре (bottom-up leadership) и децентрализацията в комуникационните
практики.
От една страна, разпознаването на добавената стойност на децентрализацията и на лидерството отдолу-нагоре
(Lough, 2019) и прилагането ѝ във военните организации предоставя пространство за доверие, за иновативни подходи
и за нарастваща организационна и личностна ефикасност. От друга страна, дълготраен ефект, който ще се появи,
се заключава в увеличаване на яснотата и разбирането за ролята и мястото на военните организации в сферата на
сигурността и отбраната и в глобалния свят.
Третата тенденция, която има основание да бъде изведена в комуникацията на военните организации, е видимост.
Тя се появява в отговор на очакванията на обществото към военните организации като член на обществото и света.
Тенденцията „видимост“ е във взаимен интерес и ще спомогне за процеса на родолюбиво и военно-патриотично възпитание, в който безспорно военните организации са ключов носител на отговорност.
Можем да прогнозираме, че все по-открояваща и запомняща се ще бъде мощта на личното, на човешкото – лицата
и личните избори, опитът, историите зад пагона. Това са хора, които поради спецификата на своята професия са носители на добродетели, смелост и отговорност. Добрите практики и примери на военните организации и на личностите
в тях да стават по-видими, това е от полза и за обществото на локално, регионално, национално и международно
равнище, и за самите организации, и за хората.
Друг аспект на видимостта се проявява в съхраняването и предаването на институционалната памет на военните
организации, като сбор от „колективното познание и научените опитности на дадена организация“ (Fleming; Rhodes,
2018, p. 13). Флеминг и Роудс подчертават, че „институционалната памет се отнася до организираното и подбрано преразказване на миналото, за да се осмисли настоящето. Тя обяснява минали събития и практика и доказва правотата на
актуални дейности и препоръки за бъдещето“ (Fleming; Rhodes, 2018, p. 7). Тъй като военните организации са носители
на уникални дълголетни традиции и опит, особено важно е чрез комуникацията това да стане достояние на обществото
като фактология, истории, поуки и осмисляне.
Видимостта отчетливо ще резонира и в комуникирането на мисията, визията и ценностите на военните организации към външните целеви групи и аудитории. Наред с това тенденцията е свързана с нарастващата потребност от
свързаност на хората, организациите, народите. Идеалистичното актуално разбиране, лаконично пресъздадено чрез
израза „един свят“, носи концепцията за отговорността, потребността от ролеви модели, открояването на добрите
практики, иновативността и творчеството в изпълнението на служебните ангажименти.
В резултат на всичко посочено дотук тенденцията „видимост“ изисква нарастване броя на реторичните и PR изяви
на военнослужещите и на работещите във военните организации. Това от своя страна води до отчетливата необходимост от постоянно повишаване на квалификацията като част от инвестирането в най-ценния ресурс и капитал на
организациите – хората. Прозрачната комуникация, съчетана с предоставяне на възможности за развитие, ще позволи
на работещите във военни организации да бъдат адекватни на бъдещите условия на работна среда и предизвикателства. Това е така, защото настоящето определя и предоставя мост към желаното бъдеще. Промяна на мисленето и
преподреждане на приоритетите са паралелни процеси, които ще съпътстват тенденцията „видимост“.
Два от работещите и успешни в световен мащаб формати, които добиват широка популярност и в България, са
уебинарите и краткосрочните курсове. Уебинарите премахват пространствените ограничения и спестяват средства на
потребителите. Те предлагат допълнително предимство – включват и формат „асинхронна комуникация“: обучаващите
се да ги гледат по-късно от предаването на живо, като изберат удобен момент. Организациите имат основание да
поставят акцент върху краткосрочните курсове, защото времето става все по-дефицитен ресурс за потребителите.
Курсовете биха могли да бъдат организирани в два формата – задължителни и избираеми. Задължителните курсове е подходящо да са за конкретната длъжност и да се определят от стратегическите лидери. Това е част от организационната и морална ангажираност по отношение на по-младите и по-младшите. Избираемите курсове е уместно да
бъдат свързани в по-широк контекст с длъжността и заеманата позиция и да дават възможност личността да придобие
задълбочено разбиране за света и процесите в него, както и да упражни правото си на избор и свободна воля. Така се
интегрират, от една страна, регулациите, нормативно-правната уредба, ангажиментът на организацията за развитието
на персонала и, от друга, свободният избор на личността.
Обобщавайки, може да се каже, чe трите тенденции – полифоничност, децентрализация и видимост, извеждат
предизвикателства пред военните организации и налагат необходимостта от осмислено прилагане на нови подходи
и практики.
Модели
След актуалните модели DART и Pragmatic Complexity model биха могли да бъдат от полза за военните командири
и за всички представители на военните организации през XXI век.
Рамката DART е разработена от Прахалад и Рамасуами (Prahalad; Ramaswamy, 2004a; Prahalad; Ramaswamy,
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2004b). Моделът представя виждане за взаимодействието потребител – организация като процес на съвместно сътворяване на ценност чрез иновация. Абревиатурата DART е свързана със следните елементи:
– диалог (dialogue);
– достъпност (access);
– оценка на риска (risk assessment);
– прозрачност (transparency).
Диалогът включва „взаимодействие, дълбока ангажираност и способност и желание за действие“ на двете страни
в процеса (Prahalad; Ramaswamy, 2004b, p. 9). Прахалад и Рамасуами разглеждат втория елемент като достъпност на
потребителите до информация. Прозрачността е свързана с липса на информационна асиметрия между потребителите и организацията, както и със споделяне на информация. Диалогът, достъпността и прозрачността предоставят възможност на потребителите да направят по-добра оценка на рисковете и ползите от предоставяните продукти и услуги.
Моделът DART насърчава организациите да осигурят среда, основана на преживяване, за да се сътвори ценност и да
се насърчават иновациите.
Четирите елемента на модела могат да бъдат концептуализирани като четири посоки на развитие на комуникацията, които е препоръчително да бъдат осмислени от командирите и работещите във военни организации, за да се
осигури дълготраен успех и устойчиво развитие. Разбираемо е, че самата специфика на тези организации пречупва
през своя призма два от елементите – достъпност и прозрачност, налагайки своите ограничения поради принципа
„необходимост да се знае“. Рамката DART е ценна още и с това, че акцентира по нов начин върху взаимодействието
между организациите и техните потребители.
Иновативен модел на комуникацията, адекватен през XXI век, разработват Стивън Корман, Анджела Третуей и
Бъд Гудъл. Моделът „Прагматична комлексност“ (Pragmatic Complexity Model) разглежда комуникацията като „интерпретация и атрибутиране на действия в несигурна среда” (Corman et all, 2007, p. 15). Приносен момент в този модел
е разбирането, че успехът на комуникацията не е гарантиран и се повлиява при интерпретацията на посланията от
множество фактори, част от които могат да бъдат неизвестни на изпращача.
Качествено ново разбиране е, че успехът в актуалната информационна среда минава през изоставянето на идеята
за контрол и през отчитането на комплексността. Повторяемостта на посланията следва да се замени от експериментална вариативност. Комуникационният процес не е напълно под контрола на нито един от индивидуалните участници
в комплексната система. Важни са както техните действия, така и състоянието на системата като цяло. Невъзможно е
успехът на добре функционираща работна група, спортен отбор или армейско формирование да се сведе до уменията
или действията на един представител, заключават Корман, Третуей и Гудъл (Corman et all, 2007).
Моделът „Прагматична комлексност“ представя участниците в комуникацията като заключени в едновременна
взаимозависимост. Особено значима за военните организации е и идеята за експериментална вариативност, която да
замени изпращането на едни и същи, повтарящи се послания.
В реализация на принципа „по-малкото е повече“ ефектите от посланията често биват непредсказуеми и могат да
бъдат забавени или индиректни, подчертават Корман, Третуей и Гудъл. Авторите уточняват, че посланията съдържат
потенциал и за идентификация, и за разграничаване от намеренията на изпращача. Нещо повече, едно послание може
да увеличи разбирането или да предизвика неразбиране. Процесът на интерпретация от получателя на посланията е
повлиян от широк обхват от фактори, които са извън контрола и дори могат да бъдат неизвестни на изпращача. Моделът „Прагматична комлексност“ извежда разбирането, че „усилията могат да имат неочаквани ефекти, което означава,
че постигането на целите е толкова вероятно, колкото и провалянето им. Следователно стратегическите комуникатори
би трябвало да мислят по-малко от гледна точка на национална стратегия и повече от гледна точка на планиране на
случайности“ (Corman et al., 2007, p. 14). Авторите на модела „Прагматична комплексност“ предупреждават и за вероятността системата да се опитва да се запази чрез резистентност на промяната.
В заключение може да се обобщи, че съвременните разбирания за комуникацията на военните организации ги
представя в ролята на приносен и видим член на обществото и на глобалния свят. Комплексността, нелинеарността,
неопределеността, наличието на все повече актьори в сферата на сигурността и отбраната извеждат своите потребности от адекватно вписване в бързо променящия се пейзаж. Това е свързано и с факта, че съвременните военни организации се изправят пред проблеми, които никога преди не са били решавани. Трайната синергия от съчетаването на
традиции и иновации, правила и творчески подходи на експериментална вариативност се очаква да увеличи ефикасността в комуникацията на военните организации през XXI век. Проблематиката остава отворена за нови разработки,
позиции и парадигми.
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холистична рамка, предназначена да координира и интегрира дейностите за развитие на курсантите през
целия им четиригодишен период на обучение. Преди всичко е фокусирана върху офицерството, основаващо се на
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О

бразованието на военнитe пилоти е неразделна част от прогресивното развитие на висшето военно образование.
Високите изисквания към пилотите налагат натрупване на определен опит от академиите, подготвящи курсанти,
чиито страни са водещи в света по ниво на летателна експлоатация на техниката, която предстои да бъде въведена в
българските ВВС. Такава академия е Военновъздушната академия на САЩ. Академията подготвя разнообразен набор
от професионални офицери за ВВС :
– „Авиационно инженерство“;
– „Космическо инженерство“;
– „Биология“;
– „Химия“;
– „Информатика“;
– „Кибернауки“;
– „Икономика“;
– „Компютърно инженерство“;
– „Английски“;
– „Общо инженерство“;
– „История“;
– „Хуманитарни науки“;
– „Правни изследвания“;
– „Мениджмънт“;
– „Математика“;
– „Машиностроене“;
– „Метеорология“;
– „Военни и стратегически изследвания“;
– „Ядрено оръжие“;
– „Философия“;
– „Физика“;
– „Политология“;
– „Социални науки“;
– „Космически операции“;
– „Системно инженерство“ и др.
Всички курсанти от посочените специалности в края на образователния процес, трябва да могат:
● Да ръководят с характер и уважение, демонстрирайки умело ръководство, работа в екип и организационно
управление, като същевременно живеят етично с непоколебимо зачитане на човешкото достойнство.
● Да интегрират знанията за човешките култури и природния свят чрез оценяване на човешкото състояние, култури и общества, като се използват принципите на науката и научните разсъждения и се използват основите на инженерството.
● Да решават сложни проблеми с гъвкави интелектуални умения, поддържани от ефективна комуникация и критично мислене.
● Да защитават нацията във въздуха, космоса и киберпространството, като поддържат националната сигурност,с
отдаденост на войнския дух като граждани и авиатори.
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Система за развитие на офицерите
Системата за развитие на офицери на Военновъздушната академия на САЩ се основава на идеята, че професионалните ангажименти могат да бъдат насърчавани чрез принципите на професионалната военна служба. Тя осигурява
холистична рамка, предназначена да координира и интегрира дейностите за развитие на курсантите през целия им четиригодишен период на обучение. Преди всичко е фокусирана върху офицерството, основаващо се на способностите
да се подготвят курсантите за кариера на непрекъснато професионално развитие.
Програмите за офицерство, академично обучение, физическо възпитание и летателна дейност работят заедно в
подкрепа на целите на академията. Четиригодишната програма за офицерство се изпълнява в тандем с 47-месечната
система за развитие на курсантите по целенасочено интегриран и синергичен начин между елементите на мисията.
Преподавани дисциплини: „Основи на личното лидерство“, „Характер и лидерството“, в зависимост курса на обучение.
1. Офицерство, преподавано на четвъртокласни курсанти, подкрепя основното ниво на лидерството, работа в екип
и организационното управление.
Цел: „Лично лидерство“ – изпълнение на възложените задачи, доколкото е възможно, търсене на обратна връзка,
поддържане на решителност и позитивно отношение.
2. Офицерство, преподавано на третокласни курсанти, насочено към междуличностното лидерство – поддържа
основното ниво на резултатите от лидерството, работата в екип и организационното управление.
Цел: „Междуличностно лидерство“ – създаване на положителна среда, подкрепа и мотивация на развитието и
благосъстоянието и търсене на отговорност от другите.
3. Офицерство, преподавано на второкласни курсанти – поддържа средното ниво на резултатите от лидерството,
работата в екип и организационното управление.
Цел: „Екипно лидерство“ – изграждане на позитивен екипен климат, търсене и включване на принос от членовете
на екипа, насочване на целта или изпълнението на мисията, идентифициране на проблеми и извършване на подходящи корекции.
4. Офицерство, преподавано на първокласни курсанти – поддържа над средното ниво на резултатите от лидерството, екипната работа и организационното управление.
Цел: „Организационно лидерство“ – идентифициране на ключови заинтересовани страни и организационни силни,
слаби страни, разработване на стратегия, предоставяне на иновативни и креативни решения, измерване на валидни
и надеждни показатели.
Академичната програма е фундаментът за интелектуално изграждане на бъдещите офицери за решаване на
сложни задачи:
1. Предоставя на курсантите общи курсове по основни науки, инженерство, социални и хуманитарни науки, за да
формира тяхното развитие като бъдещи офицери от ВВС.
2. Широката основа на учебната програма продължава да се придържа към вярата на своите основатели, че националните лидери изискват мултидисциплинарни перспективи и умения за решаване на сложни проблеми.
3. Предлага избираеми курсове, за да отговори на нуждите и желанията на курсантите.
4. Мотивира курсантите към образование за напреднали чрез курсове за обогатяване на занията.
5. Подготвя курсантите за изпълнение на техните интелектуални отговорности като граждани и отдадени на обществото служители във ВВС.
Физическото възпитание изгражда издръжливост и навици за победа:
1. Допълнително развива желани черти на характера, които са от съществено значение за лидерството, включително постоянство, желание за победа, агресивност и солидарност.
2. Преподава умения, необходими за изпълнение на физически задачи.
3. Насърчава положителното отношение към физическата форма.
Курсовете са част от лидерската програма на бъдещите офицери.
1. Програмата включва безмоторно летене, парашутизъм, полет на самолет с двигател, безпилотни летателни
системи/операции с дистанционно пилотирани въздухоплавателни средства и състезателни екипи.
2. Академията е упълномощена да използва уникални летателни програми в подкрепа на мисията за развитие на
курсантите. Общата цел е да се насърчи „Въздушна съзнателност“: глобален, стратегически начин на мислене, осигуряващ перспектива, чрез която бойното пространство не е ограничено от география, разстояние, местоположение или
време. Тази цел се постига чрез три цели на програмата:
а) Обучение на всички курсанти в синхрон с концепцията на военновъздушните сили, както е дефинирана в Доктрина на ВВС, том I като способност да проектират военна мощ или влияние чрез контрол и експлоатация на въздуха,
космоса и киберпространството на стратегическо, оперативно или тактическо ниво.
б) Курсантите трябва да разберат интелектуалните основи на военновъздушните сили, да формулират правилните
им приложения и да разберат историята, традициите, изискванията и възникващите способности на авиацията на ВВС.
в) Предоставяне на мотивационни преживявания за изграждане на характер, които допринасят за информирани
решения за кариера и позволяват на академията да изпълни своите изисквания за оптимално разпределение на обучението.
г) Обучение на курсантите, което гарантира, че завършилите притежават отношението, способността, уменията и
увереността, необходими за постигане на отлични резултати в обучението за пилоти.
За летателни умения се предлагат избираеми курсове към 306 Летателна учебна група.
1. Основи на моторния полет – курсът включва 10 полета и се предлага обикновено през втори и трети семестър.
2. Основи на безмоторното летене – курсът включва 20 полета, като от тях – 13 полета с инструктор в продължение
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на три седмици и се препоръчва на обучаеми без летателен опит. На тези, които успешно завършат курса се връчва
„Базови авиационни крила“, а на тези които са със самостоятелен полет се връчват „Самостоятелни курсантски крила“.
3. Моторно летене – включва 14 полета. Всеки е с продължителност 1,5 часа и включва самостоятелен полет и
оценка. Обучението обхваща 150 курсанта на година.

Фиг.1. Планиране на курс „Основи на моторния полет“ и „Моторно летене“
4. Безмоторно летене за напреднали – избраните курсанти преминават курс, през който изпълняват 75 полета,
с фокус формирането на способни пилоти и лидери. Курсът започва в началото на семестъра и приключва в края на
лятото.
5. Прецизно полетно обучение – в този курс участват избрани курсанти. Курсът е с продължителност три години
и включва кацане, навигация, подготовка за полет, полети по прибори, комуникация, регулации по безопасност на
полетите. Квалифицирани курсанти могат да участват в национални и международни състезания по летене. Избрани
курсанти служат като полетни и наземни инструктори по същата програма. По изключение в програмата могат да бъдат
включени до двама курсанта без PPL.
6. Основи на безмоторно летене ИП – в този курс инструкторите планират, организират и отговарят за приблизително 30 курсанти – III клас от курс „Основи на безмоторното летене“. В този курс инструкторите отговарят за развитието на курсантите като лидери и добиване на способности за самостоятелен полет след 13 задачи.
7. Безмоторно летене ИП за напреднали – инструкторите, избрани за тази програма, организират, планират и
обучават курсанти от т. 4 за групов полет и изучаване на самолета. Този курс се фокусира върху критичното мислене,
ясната комуникация и войнския дух. Това се постига, като курсантите носят отговорност за образованието и развитието
на обучаемите.
8. Състезания с планери/далечина на полета – този курс е предизвикателство за авиационните и лидерските
способности. Кандидатите се избират от т. 4 за надграждане през пролетния семестър на третокласната година и
обикновено продължава през летния семестър на второкласната академична година. Избраните инструктори за тази
програма планират, организират и обучават 12 курсанти, напреднали в безмоторното летене, как да летят на стотици
километри от базовото летище.
9. Демонстративен отбор за състезания с планери – кандидатите се избират от курса по т.4 за надграждане на
инструкторите пилоти през пролетния семестър на третокласната година и обикновено надграждат през следващия
летен период и второкласната академична година. Избраните за тази програма инструктори планират, организират и
обучават 12 курсанти, напреднали на планери, как да летят на състезателни и авиошоу демонстрации.

Фиг.2. Планиране на курсове „Основи на безмоторното летене“, „Безмоторно летене за напреднали“,
„Безмоторно летене ИП за напреднали“ „Демонстративен отбор за състезания с планери“,
„Състезания с планери/далечина на полета“
10. Основи на парашутизма – включва инструкции за свободно падане с парашут и запознаване с аварийно отваряне на парашута. Успешното завършване води до присъждане на основната парашутистка значка на ВВС. Приключва
през лятото преди третокласната година и е едно от изискванията за военна подготовка.
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11. Парашутизъм за напреднали/инструктор – наземна и въздушна подготовка, която позволява на курсантите да
преминат от първоначалната квалификация за свободно падане до усъвършенствани техники за свободно падане, контролирани движения на тялото и прецизни приземявания. В тази програма влизат избрани курсанти за състезателен
парашутизъм. Обучението протича последователно, за да се формират инструктори по парашутизъм.
12. Отбор по парашутизъм – избрани курсанти, които желаят да служат като инструктори от т. 10 и 11. Курсантите
участват в събития по състезателен парашутизъм и парашутни демонстрации. Курсанти, участващи в курс за инструктор по парашутизъм, нямат право да се обучават като инструктори в други курсове.

Фиг. 3. Планиране на курсове „Основи на парашутизм“, „Парашутизъм за напреднали/инструктор“,
„Отбор по парашутизъм“
Общите цели на обучението са насочени към изграждане на офицери със следните качества:
1. Критично мислене – да прилагат самосъзнателни, информирани и отразяващи разсъждения за решаване на
проблеми и вземане на решения при липса на идеална информация.
2. Ясна комуникация – за изразяване на идеи в писмена форма или в подготвена, целенасочена презентация с
намерението да подобри знанията, да насърчи разбирането и да стимулира новото мислене от приемащите.
3. Прилагане на инженерни методи – за да се разберат възможностите, изискванията и ограниченията, наложени
от научната и математическата работа на Вселената, подкрепени от познаване на текущото и прогнозираното състояние на технологиите.
4. Научно разсъждение и принципи на науката – да се прилагат научните навици на ума, включително владеене на
естеството на науката, научните разсъждения и принципите на науката.
5. Човешкото състояние, култури и общества – да се разбере какво означава да си човек, личността, намираща се
в култура и общество и взаимодействието на хора от различни социално-културни среди.
6. Лидерство, работа в екип и организационен мениджмънт – за прилагане на принципи на лидерство, основани
на характера, на лично, междуличностно, екипно и организационно ниво.
7. Етика и зачитане на човешкото достойнство – да разпознава етични алтернативи сред наличните възможности,
да използва етична преценка, за да избере най-добрата алтернатива и да действа последователно, за да зачита достойнството на всички засегнати лица.
8. Национална сигурност – да притежава знанията, необходими за защита на основните ценности и основните
интереси на страната и да познава широкия политически контекст, в който трябва да се използва военна сила.
9. Войни с морален характер като въздухоплаватели и граждани – да упорстват, въпреки физическите и психическите трудности, да приемат клетвената длъжност и професията на оръжието, да приемат основните ценности и да
оценяват всички.
Заключение
Прогресивното развитие на висшето авиационно военно образование кореспондира с постоянното актуализиране
на предпоставките за мислене и действие. То е образование, подчинено на интелекта, но и на мотивацията. Това
предполага взаимна академична обвързаност от учебните планове между офицерството, програмите, физическата
подготовка и курсовете.
Трите главни етапа за развитие на висшето авиационно военно образование са:
– анализ на съществуващия модел в страната;
– визия за това как изглеждат алтернативите на съществуващия модел;
– процес на промяна.
За да се постигне качествено образование, което предвижда адекватна трансформация, традиционното съдържание на модела трябва да бъде заместено с качествено нова перспектива на концепция за обучение.
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