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РАЗДЕЛ I. OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертацията има характер на научноизследователски труд с формулирани работна 

хипотеза, цели и задачи. Обхваща: увод; основна част, включваща три глави; общи 

изводи; заключение; библиография/списък с използвана литература. 

Актуалност на проблема 

През последните години в международните отношения се утвърждава модел, при 

който все повече страни придобиват политически, военни, икономически и 

технологични възможности за въздействие върху глобалните процеси. Те използват 

различни по мащаб и характер мерки и комбинират широк спектър от инструменти, 

невоенни и военни, в синхронизирана кампания, за да реализират своите национални 

интереси и външнополитически цели за сметка на други държави. Във връзка с това 

значимостта, същността и реализирането на хибридните заплахи стават все по-актуални. 

Особено интензивно в това направление работи Русия, която в исторически план 

всестранно използва тези форми на въздействие, а още по-открито ги демонстрира след 

анексирането на п-в Крим и създаването на още един „замразен конфликт“ на 

територията на Украйна - Донбас. С предприеманите от нея заплахи и действия тя 

разчита на отсъствието на комплексна обвързаност на противостоящите страни, липсата 

на адаптивност на подходите, асиметричност в своите действия и умелото прилагане на 

контролирана агресивност. Това крие огромни рискове за националната сигурност на 

държавите - най-вече от Черноморския регион (предимно Украйна, Грузия и Република 

България), и разкрива сериозни предизвикателства за стабилността и устойчивото им 

развитие. Те са изправени пред задачите да неутрализират уязвимостите на средата на 

сигурност, като създадат индикатори, подходи и системи, които да доведат до ранно 

прогнозиране, идентифициране, възпиране и противодействие на заплахите, за да не се 

допусне загуба на суверенитет и постигане на доминиращо влияние от външни сили. 

Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя и от трудностите по 

дефинирането на хибридните заплахи на национално ниво. 

Научни области, които третира дисертационният труд: 

1. Обогатява теоретичните изследвания за сигурността и знанията за политиката на 

сигурност за една от двете ядрени суперсили и геополитически гигант, съсед на 

Република България. 

2. Допринася за развитието на теорията на външната политика на държавата, в 

частта й за използване на инструментариум, каквито са хибридните средства за 

постигане на политически цели без въоръжени действия в условия на война. 

3. Надгражда отделни аспекти на военната наука в сферата на националната 

сигурност. 

Целта на дисертационния труд е да се дообогати научното познание по въпросите, 

свързани с хибридните заплахи, с фокус върху изследването на тяхното реализиране от 
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Русия към международни субекти, което би разкрило предизвикателства за националната 

сигурност на Република България. 

Обект и предмет на дисертационния труд 

Обект на дисертационния труд са хибридните заплахи. 

Предмет на дисертационния труд са възможните хибридни заплахи за 

националната сигурност на Република България, произтичащи от Русия. 

Основни научноизследователски задачи 

Първа задача - разкриване същността, съдържанието и класифициране на хибридни 

заплахи. 

Втора задача - оценка на възгледите и способностите на Русия за реализирането на 

хибридни заплахи. 

Трета задача - анализиране и класифициране на прилаганите от Русия хибридни 

заплахи към международни субекти. 

Четвърта задача - анализиране и класифициране на възможните за прилагане 

хибридни заплахи от Русия към Република България. 

Пета задача - верифициране на разкритите хибридни заплахи от Русия към 

Република България - предизвикателства за националната сигурност. 

Хипотеза на дисертационния труд 

Доколкото Русия използва хибридни заплахи към международни субекти в зоната 

на нейните интереси, то се очаква те да бъдат прилагани и спрямо Република България, 

което генерира предизвикателства за националната й сигурност. 

Методика на изследването 

За изясняване на способностите и същността на прилаганите от Русия хибридни 

заплахи и свързаните с нея проблеми се предприема систематично изследване на 

литературата, включваща научни изследвания на монографии, статии, доклади и 

публикации в периодичния печат, електронни медии, национални и международни 

стратегически и законодателни документи. 

Методиката на изследването се основава на използването на широк спектър от 

методи и подходи: 

- исторически метод - изучаване и изследване на еволюцията в развитието на 

теорията на хибридната заплаха и по-конкретно - схващанията на Русия. За целта тя се 

разглежда както по отношение на възникването и промяната й през годините, така и от 

позицията на връзката й с конкретен исторически период; 

- холистичен метод - включващ цялостен анализ на практиката, използвана от 

Русия, и синтез на общи характеристики, позволяващи надграждане и теоретично 

развитие на знанието за осъществяваните от нея хибридни заплахи; 

- контент анализ - преглед, оценка и анализ на основни концептуални и 

доктринални документи, които имат отношение с политиката на Русия за реализирането 

на националните си интереси и приоритети чрез използване на хибриден подход за 

оказване на въздействие и влияния;  
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- документален метод - събиране на данни и информация от различни източници и 

анализ на съдържанието, позволяващи разкриването на слабостите в националните 

стратегически и законодателни документи по противодействие на хибридни заплахи; 

- метод на наблюдението - представяне на оценки за особеностите в неформалния 

подход при осъществяване на външната политика на Русия; 

- абстракция и конкретизация - мислено отделяне от несъществени свойства на 

прилагани от Русия хибридни заплахи, като вниманието се съсредоточава върху 

конкретизирането на връзки между отделните им елементи, включително 

формулирането на ефекти и рискове; 

- системно-структурен метод - систематизирано изучаване поведението на Русия 

към международни субекти и структурното му комбиниране във времето за опознаване 

проявите на хибридните заплахи; 

- аналогия и моделиране - въз основа на сходството на прилаганите от Русия 

хибридни заплахи към международни субекти се моделира класификация на 

евентуалните подходи за въздействие към Република България; 

- експертни анкети - косвено изследване поведението на изучавания обект - Русия, 

чрез оценка и анализ на обстоятелствата, характерни за подготовката и реализирането на 

хибридна заплаха; 

- измервания чрез коефициента алфа на Кронбах - с тях се проверява надеждността 

на резултатите от проведената експертна анкета и се прави оценка доколко отговорите 

заслужават доверие; 

- SWOT-анализ - осигурява подбирането на подходяща стратегия за 

противодействието или неутрализирането на хибридните заплахи, реализирани от Русия 

с цел гарантиране на устойчиво равновесие на средата на сигурност на Република 

България; 

- мозъчна атака - подпомага реализирането на SWOT-анализа в посока 

получаването на експертен синтез на силните и слаби страни на системата за национална 

сигурност на Р България, както и на външните заплахи и възможности на средата на 

сигурност. 

Комбинираното използване на тези методи позволява осъществяването на връзки 

между различните резултати и изводи, което дава възможност за всеобхватно и 

задълбочено изследване на прилаганите от Русия хибридни заплахи. 

Ограничения 

Предвид обширния характер на тематиката и с цел да се постигне дълбочина и 

значимост на изследванията, са приложени следните ограничения: 

1. Насочеността на изследването е в полето на националната сигурност и във връзка 

с това хибридните заплахи се разглеждат само в нейния военнополитически сектор. 

2. Дефинирането на понятийния апарат се ограничава основно до задълбочено 

разкриване на същността и значението на „хибридните заплахи“, а свързаното с тях 

определение на термините: „хибридна война“, „хибридна стратегия“, „хибриден модел“, 
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„хибридна кампания или операция“, „хибридни способи“, „хибридно влияние“, 

„хибридни действия“, „хибридни въздействия“ и „хибридни проявления“, се свежда до 

тяхното смислово тълкуване. 

3. Разглеждат се използвани от Русия военнополитически хибридни заплахи върху 

част от международните субекти, имащи отношение на свързаност или подобие към 

Р България. 

4. Не се изследват детайлно хибридните заплахи на Русия от гледна точка на 

стремежа към надпревара във въоръжението чрез използване и внедряване на нови 

технологии и физични процеси, в т.ч. системи за изкуствен интелект, за нелетално 

въздействие, оръжията за масово унищожение и др. 

5. Не се разглежда цялостното състояние на системата за национална сигурност на 

Република България, а само нейни компоненти, срещу които Русия главно осъществява 

хибридни заплахи. 

6. Поради силно широкомащабния енергиен компонент от националната сигурност 

на Р България влиянието на Русия върху него е разгледано в най-общ план. 

7. Съгласно чл. 2 на руската Конституция Руска федерация е равнозначно на Русия 

и в настоящия труд ще се използва краткото наименование на държавата. 

Структура на дисертационния труд 

За решаване на научноизследователските задачи и постигане на поставените цели 

дисертационният труд е структуриран в увод, три глави с изводи към всяка от тях, общи 

изводи и заключение. 

В уводната част са обосновани актуалността на темата, практико-приложният й 

характер и постановката на проблема (цел, задачи, обект и предмет на изследването, 

методи на изследване, ограничения, основна хипотеза). 

В Глава първа са решени първата и втората научноизследователска задача. 

Извършена е оценка на същността и съдържанието на хибридните заплахи и е уточнен 

понятийният апарат. Представени са ретроспективен и съвременен преглед на 

военнополитическите хибридни заплахи. Аргументирано са предложени дефиниция и 

класификация на хибридните заплахи от военнополитически характер. С документалния 

и с метода на контент-анализа е направен преглед на основни актуални концепции, 

стратегии и доктрини на Русия, включително т.нар. Доктрина Герасимов, които 

изразяват нейните възгледи за осъществяване на вътрешно- и външнополитическите й 

цели. На тази основа са разкрити наличните й способности за реализиране на хибридни 

заплахи. 

Втората и третата научноизследователска задача са изпълнени в Глава втора. В нея 

с използването на историческия, документалния, холистичния и системно-структурния 

метод, в т.ч. чрез способите на аналогията и моделирането, са направени задълбочен 

анализ и класификация на хибридни заплахи на Русия към определени международни 

субекти. Изследвани и класифицирани са руските хибридни заплахи към регионални 

организации срещу водещи в развитието си държави, бивши републики на СССР и 
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страни от Западните Балкани. Особено място е отделено на анализа и синтеза, както и на 

класификацията на вероятните направления и подходи за прилагане на хибридни заплахи 

от Русия към Р България. 

Глава трета решава петата научноизследователска задача. С прилагането на 

методите на експертното проучване, мозъчната атака и SWOT-анализа са потвърдени 

разкритите във Глава втора, прилагани от Русия хибридни заплахи, които са основните 

предизвикателства за националната сигурност на Р България. Постигнатите резултати в 

значителна степен верифицират извършените анализи, оценки и констатации, с което се 

потвърждава хипотезата на дисертационния труд. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПО 

СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

 

ГЛАВА ПЪРВА. Хибридни заплахи от военнополитически характер и оценка 

на възгледите и способностите на Русия за реализирането им 

1.1. Съвременна същност и съдържание на хибридните военнополитически 

предизвикателства и заплахи. 

Съвременното разбиране на водещите държави в света за невъзможността им да 

достигнат до глобално доминиране с открито прилагане на военна сила доведе до 

преосмисляне на способите им за стратегическо противопоставяне. В резултат се появи 

стратегията на хибридните въздействия, която в течение на десетилетия ще определя 

технологията на противоборство за бъдещото преустройство на света.  

1.1.1. Уточняване на понятийния апарат. 

За да се дефинира свързаният с изследването понятиен апарат, е възприет подход, 

който прави разрез на взаимоотношенията на среда на сигурност и отнесения към нея 

субект на сигурност. Набляга се на въздействията, които в областта на международните 

отношения са предимно вредни и нерядко водят до състояние на криза. Невъзможността 

на субекта на сигурност да конструира средата на сигурност в своя полза може да доведе 

до криза и конфликт. Според времето на настъпване на вредните въздействия тя може да 

възникне в момента или на по-късен етап, като е възможно да не бъде предвидена 

(Фиг. 1.1.).  
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Фигура 1.1. Крива на зараждане и развитие на криза 

 

Времевият хоризонт на настъпване на кризата дава основания за дефинирането на 

понятия като „предизвикателства“ и „заплахи“. За открояване на същността на понятието 

„заплаха“ (на Фиг. 1.1. е непосредствено преди точката на зараждане), в дисертацията тя 

се разграничава времево от „предизвикателството“. И двете понятия са сходни в 

тълкуванието, че съдържат вредни въздействия с по-голяма или по-малка вероятност, но 

разликата е в тяхното времево (незабавно, скорошно или отдалечено) настъпване. За 

открояване същността на предизвикателството се въвежда работна дефиниция, 

съобразена с характера на дисертационния труд: 

Предизвикателството е съвкупност от условия и фактори в средата на 

сигурност с потенциал за вредно въздействие върху субекта на сигурност и може да 

се реализира в относително отдалечен във времето момент. 

Констатира се, че ако „предизвикателството“ не бъде своевременно забелязано или 

пренебрегнато, негативните последици за субекта на сигурност водят до състояние на 

„заплаха”. Тя е субективно или обективно усещане за пряка, настъпваща опасност и е 

свързана с реализирането на определени действия от агресора, които могат да са 

вербални или невербални. 

Разнородни са измеренията на понятието „заплаха“. То намира приложения в 

обществените, хуманитарните и точните науки, а практическото му лексикално и речево 

използване е в изключително широки граници. За целите на изследователския труд се 

приема следната работна дефиниция: 

Заплахата е съвкупност от условия и фактори, които предполагат 

непосредственото настъпване на вредни въздействия за субекта на сигурност. 

Като се има предвид многоаспектният характер на понятието „заплаха”, 

изследването се съсредоточава върху нейната хибридност. 
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1.1.2. Същност и съдържание на военнополитическите хибридни заплахи. 

В интерес на изследователския труд се прави преглед на понятието „хибрид“, което 

има многостранни дефиниции в зависимост от научната или практическата сфера. За да 

се определи целенасочено понятието „хибридна заплаха“, то се насочва в областта на 

националната сигурност и във връзка с това се въвежда работна дефиниция: 

Хибридната заплаха е съвкупност от взаимносвързани условия и фактори, 

които предполагат непосредственото настъпване на синергично усилени вредни 

въздействия за националната сигурност. 

Обект на настоящото изследване не са етимологията, митовете и легендите, 

биологията и всички аспекти на националната сигурност, а военнополитическите 

хибридни заплахи. В този смисъл в дисертационния труд се разкрива разбирането за 

това понятие посредством ретроспективен и съвременен преглед на същността и 

съдържанието му, за да бъде дефинирано в достатъчна степен за труда.  

От ретроспективна гледна точка „военнополитическите хибридни заплахи“ не са 

принципно ново явление. За последните седем хиляди години от човешката история 

природата на войната - била тя традиционна (конвенционална), асиметрична, на 

непреките действия, на управляемия хаос, с използване на невоенните методи на 

въоръжено, политическо, икономическо и информационно въздействие, е слабо 

променена. Нейната сърцевина остава същата - подчиняване волята на противника. Най-

малкото защото човешката същност (биологична, психологическа, социална) не се е 

променила. В подкрепа на тези твърдения се представят примери в световен и 

национален план, в различни периоди от развитието на човечеството. 

Всичко това води до оценката на държавите, че е по-добре да използват хибридните 

форми за пречупване волята на противника (макар за по-продължителен период от 

време), отколкото чрез прилагането  само на военна сила, при което търпят санкции, 

губят част от собственото население, разрушават елементи от инфраструктурата и 

сектори на икономиката си, а също и на „завладения“ противник. 

Понятието „хибридна заплаха“ беше легитимирано и навлезе устойчиво в 

публичното пространство след осъществената от Русия анексия на п-в Крим и намесата 

й на страната на сепаратистите в Донбас, Украйна. И в двата случая населението в тези 

региони беше „откъснато душевно“ от Киев. Във връзка с осъществените от Москва 

действия и заплахи различни експерти в областта на сигурността и отбраната дадоха 

множество определения, които имат значителни по своята същност допирни точки. Към 

настоящия момент след преглед на значителен брой източници на водещи в тази област 

организации и държави, в т.ч. и на национално ниво, изследването констатира, че все 

още няма единна общоприета дефиниция на понятието „хибридна заплаха“, поради което 

се налага тя и нейните елементи по-задълбочено терминологично да бъдат анализирани 

и обследвани, за да се синтезира и максимално пълно определи. 
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1.1.3. Дефиниция и класификация на хибридните заплахи от военнополитически 

характер. 

Анализът на същността и съдържанието на „хибридните заплахи“ дават основание 

да се счита, че важна тяхна характеристика е военнополитическият им характер, 

доколкото са свързани с ерозия на съпротивителните сили на противника, а оттам - със 

силата му и във военнополитически план. В тази връзка оценката е, че преди да се 

пристъпи към разрешаването на проблем или ситуация по силов път, заплахите 

присъстват в средата на сигурност и се прилагат от държавни и недържавни субекти. 

Тяхната хибридност се отнася до съвременните гъвкави форми за реализирането им, в 

пълния спектър от материални и ментални средства и способности, с широко използване 

на политически, дипломатически, икономически, информационни и други мерки за 

налагане на воля и постигане на стратегически цели. 

Взаимовръзката между военните и политическите хибридни заплахи е дотолкова 

тясна, че те непременно трябва да се изследват в общата система на сигурност и в посока 

въздействието, което имат върху нейните обекти - политико-военните ръководители на 

държава, съюз, коалиция, и на вземането от тях на военнополитически решения. В този 

смисъл би могла да се надстрои дефиницията за „военнополитическа хибридна заплаха“ 

по следния начин: 

Военнополитическата хибридна заплаха е съвкупност от преднамерено 

взаимносвързани условия и фактори - в това число въоръжени, които предполагат 

непосредственото настъпване на синергично усилени вредни въздействия за 

субекта на сигурност, постижими в условията на война. 

Важен аспект не само за изследователския труд, но и за по-точното прогнозиране, 

ранно сигнализиране, превенция и реагиране е класифицирането на 

„военнополитическите хибридни заплахи“ (ВПХЗ). Реализирането и защитата на 

националните интереси в съвременната среда за сигурност се влияят от действието на 

различни по характер военнополитически хибридни заплахи. Класификацията като 

метод на познание, дава основание те да бъдат типологизирани, т.е. обединени в групи 

на основата на признак или признаци. Изследването на хибридните заплахи като 

военнополитически ни дава основания класификацията им да бъде съотнесена към тази 

на обществено-политическите кризи и конфликти поради пряката причинно-следствена 

връзка за тяхното възникване.  

Възникването на кризи и конфликти не е внезапно. В повечето случаи то се 

предшества от сложни и противоречиви процеси, изразяващи се в първичността на 

кризата спрямо конфликта. В разгърнат вид алгоритъмът на възникването на кризи и 

конфликти може да се изрази чрез последователността „предизвикателства - 

противоречия - заплахи - кризи - конфликти (война)”, които по своята същност са 

отделни етапи на конфликтното взаимодействие (Фиг. 1.2.).  
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Фигура 1.2. Причинно-следствена връзка на възникването на кризи и конфликти 

 

Тъй като никой „не изпраща“ съобщение на субекта на сигурност за наличието на 

едно или друго предизвикателство, много често вредното му влияние не може да бъде 

избегнато.  

Впоследствие възникват противоречието или спорът, в чиято основа стои колизията 

на интереси. Противоречията между спорещите страни обикновено пораждат заплахи за 

сигурността. В резултат може да възникне кризисна ситуация, обхващаща началните 

фази на ескалация на кризата. Ако възникналата криза не бъде преодоляна 

(предотвратена или разрешена), същата прераства в конфликт. При конфликти едната 

или двете страни пристъпват към принудителни действия, т.е. налагането на собствена 

воля чрез сила, като стратегията на тяхното поведение започва да се основава на 

победата, а не на споразумението. Действията могат да бъдат от политическо, военно, 

икономическо, информационно или правно естество. Възникването на кризата и 

развитието и краят на конфликта са пряко и неразривно свързани с възникване на 

предизвикателството/та, развитието на противоречието/ята и преминаването на 

заплахата в ново качество. Тези критични точки са представени нагледно във времеви 

план на Графика 1.1.  

На графиката е илюстрирано негативното влияние върху средата на сигурност и 

протичащите от това вредни въздействия на отдалеченото във времето 

предизвикателство/ва (1), последвано/и от възникването на противоречието (2) до 

момента, когато субектът на сигурност осъзнае или ясно възприеме (за всеки субект е 

различно) заплахата/ите (3). Заплахите са следствие от противоречието, докато 

предизвикателствата ги предхождат и пораждат. Неидентифицирането по субективни 

или обективни причини на тези промени в средата на сигурност води до възникването на 

предизвикателства 

противоречия 

заплахи 

конфликти 

кризи 
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криза (4) с осезаеми вредни последици, която може да прерасне в конфликт (5) и да 

доведе до ново състояние на субекта и на взаимоотношенията му със средата. 

 
Графика 1.1. Етапи на развитие на кризите и конфликтите 

 

От изложеното се вижда, че за избягване възникването на кризата или конфликта е 

задължително да се идентифицират предизвикателствата и да се следи тяхното развитие, 

както и да се неутрализират възникналите заплахи. За по-задълбоченото изследване на 

хибридните заплахи е необходимо те да се типологизират, като се обвържат в обща 

рамка, която да обхваща видовете военнополитически заплахи и конфликти. 

Всестранният анализ на подобни процеси има интердисциплинарен 

(междудисциплинарен) характер. Изследвани са редица теоретични разработки на 

академичните среди, сред които има достатъчно разнообразни класификации в 

зависимост от разглежданите от тях проблеми и гледни точки. 

Анализът на разгледаните класификации дава основания да се приеме, че 

комбинацията и съотношението на използваните форми (средства) за реализиране на 

военнополитически хибридни заплахи могат да варират в зависимост от обстоятелствата. 

Ако се приложи определен математически модел, от гледна точка на комбинаториката, 

може да се предполага, че атакуващата страна е в състояние да използва неимоверно 

широк спектър от военнополитически хибридни заплахи в зависимост от съдържанието 

и проявлението им. Те могат да действат в рамките на съществуващото традиционно 

разделение между военната и гражданската сфера на обществото и извън тях, в т.ч. в 

труднодостъпни за традиционните инструменти на сила места. Във връзка с това може 

да се направи следното заключение: 

Предприемането на широкомащабни едновременни въздействия върху множество 

обекти на противника в сравнително кратък период от време с разнообразни средства 

приглушава неговите сетива, предизвиквайки смущения във възприятията, психически 

удар или сътресение, и съответно чувство на физическа, психическа и морална 

несигурност и неориентираност, водеща и до недоверие към лидерите на общността 

(националната държава), атомизация на поведението и изолация от външния свят. 
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Всичко това намалява съпротивителните сили на субекта на сигурност и предполага по-

лесното подчиняване на неговата воля. 

В резултат на извършения преглед, оценка и анализ на националните (съюзни) и 

чуждестранни официални документи и теоретични разработки по отношение 

класифицирането на заплахите и конфликтите, в интерес на настоящото изследване е 

синтезирана в обобщен табличен вид следната класификация на ВпХЗ (Таблица 1).  

 

Таблица 1 

№ ПРИЗНАК РЕАЛИЗАЦИЯ ВИДОВЕ 

1. 
Прилагане на 

военна сила. 

Под формата на предупреждения и демонстрации. 

ВпХЗ, съдържащи 

предупреждение за 

използване на военна сила. 

ВпХЗ , включващи 

демонстрации за прилагане 

на военна сила. 

Посредством прилагане на ограничена военна или 

въоръжена сила. 

ВпХЗ, съдържащи 

ограничено използване на 

редовни военни сили. 

ВпХЗ, включващи 

използване на нередовни 

въоръжени формирования и 

на „прокси“ военни такива. 

2. 

Сфера на 

преимуществен

о проявление. 

В политическата, военната, икономическата, 

информационната, в етнорелигиозната и др. 

ВпХЗ с преимуществено 

политически характер. 

ВпХЗ с преимуществено 

военен/въоръжен характер. 

ВпХЗ с преимуществено 

икономически характер. 

ВпХЗ с преимуществено 

информационен характер. 

ВпХЗ с преимуществено 

етнорелигиозен характер. 

3. 
Начин на 

въздействие. 

Основно чрез нарастващи по интензивност 

военни/въоръжени действия. 
Ескалиращи ВпХЗ. 

Главно посредством причиняване на политически, 

икономически, енергийни, социални, етнически, културни и 

други подобни по характер проблеми. 

Еволюиращи ВпХЗ. 

4. 
Статус на 

прилагане. 

Активно е започнало прилагането на елементите на 

хибридната заплаха. 
Реално прилагани ВПХЗ. 

Подготвяни или налични ресурси за прилагане на 

хибридната заплаха. 
Потенциални ВпХЗ. 

5. 
Амбиции на 

целите. 

- завоюване или запазване на територия; 

- отнемане на суверенитет; 

- подмяна на политическия истaблишмънт; 

- смяна на държавното устройство; 

- отнемане на територии и държави. 

Високоамбициозни ВпХЗ. 

- налагане на неизгодни икономически договорености; 

- налагане на ограничения и приоритети във външната 

политика; 

- смяна на управляващата политическа сила. 

Средноамбициозни ВпХЗ. 
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№ ПРИЗНАК РЕАЛИЗАЦИЯ ВИДОВЕ 

- неутрализиране на търговия, пазари или финансови 

авоари; 

- въвеждане на ембарго или замразяване на финансови 

средства; 

- подкопаване на вътрешните или международни 

политически позиции; 

- за извоюване на нови позиции в системата на 

регионалните и световните международните отношения; 

- преодоляване на напрежение в собствената страна. 

Нискоамбициозни ВпХЗ. 

6. 
Участващи 

страни. 

Между две и повече държави или коалиции и съюзи от 

държави. 
Междудържавни ВпХЗ. 

Между държави и недържавни субекти. Недържавни ВпХЗ. 

7. 
Периодичност 

на провеждане. 

Еднократни през относително голям период от време. Спорадични ВпХЗ. 

Регулярнo провеждани и целево взаимообвързани. Регулярни ВпХЗ. 

8. 
Домейн на 

провеждане. 

В един домейн. Едномерна ВпХЗ. 

В няколко домейна. Многомерна ВпХЗ. 

9. 

Социално 

въздействие на 

заплахата. 

Оказва преки въздействия като: 

- налага определено поведение; 

- ограничава мобилността в социалната мрежа (по 

хоризонтала) и социалната йерархия (по вертикала); 

- минимизира социалните роли и ограничава 

самостоятелността за вземане на решения. 

Твърдо (структурно) 

въздействащи ВпХЗ. 

Формира и оказва влияние изключително в сферата на 

символите, знаците, виртуалните артефакти като 

психически. Постига пълноценна и самовъзпроизвеждаща 

се власт, трайно имплантирана у противника във вид на 

възприятие и предразположения като уважение, 

възхищение, обич и т.н. 

Меко (символно) 

въздействащи ВпХЗ. 

 

Таблица 1. Класификация на военнополитическите хибридни заплахи 

 

С изготвянето на тази класификация се реши окончателно първата изследователска 

задача и се премина към оценката на концептуалните възгледи и подходи на Русия за 

реализиране на националните си интереси с използване на хибридни заплахи.  

1.2. Актуални концептуални възгледи и подходи на Русия за реализиране на 

хибридни заплахи. 

Понастоящем в Русия съществуват определени особености при формирането на 

външната политика, която е важен инструмент за реализирането на хибридни заплахи. 

На тази база се изготвят и дългосрочните концептуални документи на страната, в които 

са отразени съвременните разбирания на Москва за отношенията й към процесите, 

явленията и държавните субекти за разширяване на нейното влияние в света и за защита 

на националните интереси. Направеният анализ на някои от основните стратегически 

документи дава представа за намеренията на Русия по реализирането на многостранен и 

систематичен подход при отстояване на набелязаните външнополитически цели и 

приоритети основно чрез прилагане на хибридни действия. 



15/39 

От 03.07.2021 г. е в сила актуализираната Стратегия за национална сигурност 

(СНС) на Русия, която определя, че конфронтацията със Запада е придобила 

продължителен, дългосрочен и все по-опасен характер. За САЩ и техните съюзници 

Стратегията въвежда статуса на неприятелски държави, т.е. с тях не може да се говори 

за партньорство в обозримо бъдеще. Със СНС се дава ясен сигнал на Запада, че Москва 

си запазва правото да реагира и асиметрично в опити за нарушаване на интересите й. 

Отбелязва се, че стремежът на чужди държави да доминират в глобалното 

информационно пространство й дава основание все повече да развива кибер 

способностите си. Специално внимание се обръща на заплахата от загуба на руския 

културен суверенитет чрез превръщането на свободата на личността в абсолютна, 

пропагандирането на вседопустимост, неморалност и егоизъм, насаждането на култа към 

насилието, потреблението и удоволствието. В тази посока се планират мерки за защита 

на културните ценности, включително в международен план. 

Поставените със СНС задачи имат изключително хибриден характер - разработване 

и прилагане на взаимосвързани политически, военни, дипломатически, икономически, 

информационни и други мерки, за предотвратяване използването на военна сила срещу 

Русия. Необходимо е да се отчита промяната на характера на съвременните конфликти и 

се разработят изисквания за перспективни формирования и нови средства за въоръжена 

борба. Това предполага, че хибридните заплахи, прилагани от Русия, могат да придобият 

нови измерения, в т.ч. дообогатяване на теоретичните разработки и внедряването им в 

практиката чрез развиване на нови способности. 

В актуализираната (от 2016 г.) Концепция за външна политика (КВнП) на Русия 

са формулирани три нови задачи във външнополитическо направление, които са в посока 

засилване на хибридното въздействие в глобален мащаб. Първата е „консолидиране 

позициите на страната като един от влиятелните центрове на съвременния свят“. 

Втората - „недопускане дискриминация на руските стоки, услуги, инвестиции, с 

използване възможностите на международните и регионални икономически и финансови 

организации за тези цели“. И третата е „укрепване позициите на руските СМИ и масови 

комуникации в глобалното информационно пространство и довеждане до широките 

кръгове на световната общественост на руската гледна точка“. Значително разширен е 

пунктът и по проблемите за информационната сигурност, при това Москва декларира, че 

до използване на военни средства може да пристъпи след изчерпване на останалите 

възможности, без да се уточнява какви са те. Може да се счита, че Русия ще търси форми 

за влияние с инструментите на хибридните заплахи в пълния им спектър. В документа се 

допуска възможността за прилагане на „мека сила“ и изграждане на „мрежов алианс“1 

срещу други държави.  

                                           
1 Механизъм, позволяващ използване зад граница на неформални контакти на нейни дипломати с представители на 

официалната и местната власт и на средствата за масова информация с цел оказване на влияние. 
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Във Военната доктрина (2014 г.) на Русия се разширява обсегът от вътрешни и 

външни заплахи за страната, на базата на което се преформулират задачите за военното 

ръководство и военнопромишления комплекс в посока използването на т.нар. непреки 

(хибридни) действия. Към тях Москва включва използването на протестния потенциал 

на населението, радикални и екстремистки организации, частни военизирани компании 

и др.  

Важно място в дисертационния труд е отделено на т.нар. Доктрина Герасимов2 

(ДГ), която е неофициална външнополитическа програма, изясняваща съвременната 

концепция на Русия за междудържавен конфликт и поставяща военните действия 

наравно с политическите, икономическите, информационните, хуманитарните и други 

невоенни мерки. Тя стана особено известна с последвалите действия на Русия по 

отношение на Украйна. Поради тази причина Герасимов се счита за главния идеолог на 

руските хибридните войни и заплахи. Според него „челните сблъсъци на големи групи 

войски (сили) на стратегическо и оперативно ниво постепенно остават в миналото“ и се 

заменят с безконтактни удари с висока точност - заедно с действията на специалните 

сили, комбинирани със силите на вътрешната опозиция. Целта е постигане на най-

важните стратегически и геополитически резултати - чрез задействане на широк 

инструментариум от невоенни методи и средства: явната и тайната дипломация, 

икономически натиск, завоюване симпатията на местно население и т.н. Във връзка с 

това фокусът е пренесен върху използването на слабите връзки на западния принцип на 

вземане на решения, който се основава на система от проверки и баланси. За разлика от 

тях руският модел на управление обединява всички властови институции, което прави 

координацията между тях ненатоварващо.  

Герасимов изхожда от факта, че границите между война и мир са вече размити. По 

този начин се прикрива откритата военна агресия.  

„Доктрината Герасимов“ ефективно неутрализира доктрината на НАТО за 

сдържане. Успешното провеждане на хибридна операция, без прекрачването на чл. 5 от 

Вашингтонския договор, превръща възпирането в празна фраза. С използването на 

тактиката на хибридните заплахи се забавя реакцията на противостоящата страна и 

нейните съюзници. За първи път се дава гласност и теоретично се обоснова „стратегията 

на ограничените действия“, която се свързва с подходите за провеждане на военни 

(Сирия) или невоенни (Донбас, Венецуела) операции в отдалечени театри. В контекста 

на глобалните сътресения като хибридна заплаха може да бъде възприемана 

възможността от осъществяване на високоефективни действия за защита на руските 

интереси в други региони, в т.ч. и на Балканите. В стратегически мащаб подходът, който 

използва Герасимов, е разбираем: „реагирайте на заплахата, създавайки заплаха“. 

                                           
2 Два доклада (2013 и 2016 г.) на Герасимов за хибридната война. 
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Констатирайки наличието на възгледи за хибридни действия от Русия, се налага 

разкриването и на способности за тяхното реализиране, което е част от изпълнението на 

втората изследователска задача. 

1.3. Преглед на основните способности на Русия за реализиране на хибридни 

заплахи. 

Важен фактор, който определя възможността на една държава да реализира 

външнополитическите си цели, е потенциалният й набор от инструменти и способности. 

Във връзка с това особено значение - не само за изследването, но и в интерес за 

националната сигурност на Р България, има познаването, изучаването и проследяване 

развитието на способностите на Русия за осъществяване на приоритетите и свързаните с 

тях задачи във външната политика от гледна точка на хибридните заплахи. 

1.3.1. В енергийната сфера. 

Русия е значим и важен производител и износител на нефт и природен газ от 

световен мащаб. Москва отделя особено място на енергийната политика за отстояване 

на националните си интереси. Доказателство за това е наличието на специалните по този 

въпрос документи - Доктрина за енергийна сигурност и Енергийна стратегия до 2035 г.  

Кремъл умело използва геополитическата конюнктура за формиране на 

енергийната си стратегия, като поддържа и усъвършенства способности за оказване на 

натиск и реализиране на заплахи върху държави - в регионален и международен план. 

Той отчита, че нарастващите енергийни потребности на Европа я принуждават да 

разчита в дългосрочен план на близкия съсед Русия. Това й дава шанс да спекулира с 

цените при търгуването по дългосрочни договори. Главни лостове, с които Москва 

изпълнява външнополитическите си поръчки, са енергийните компании „Газпром“, 

„Лукойл“, „Роснефт“ и др. Целта на Москва, разглеждана от гледна точка на хибридните 

заплахи, е чрез провежданата от нея енергийна външна политика да влияе върху 

общественото съзнание на населението в тези държави, за да наложи волята си. 

1.3.2. Аспекти на кибернетичните способности на Русия. 

В съвременни условия едни от най-използваните и трудни за противодействие 

хибридни заплахи са опитите за намеса или овладяване на кибер пространството. 

Стремежите на Кремъл към овладяването му са част от общата стратегия, с която цели 

да прекрати хегемонията на САЩ и дискредитира западните ценности. Във връзка с това 

Русия от 2016 г. изпълнява мисията на Доктрината за информационна сигурност (ДИС). 

Основните инструменти, с които Кремъл осъществява дейностите в ДИС, са - 

Федералната служба за сигурност (ФСС) и Главното управление (ГУ) на Генералния щаб 

(ГЩ) на ВС. 

ФСС е главната кибер структура по информационната сигурност. Изпълнява задачи 

по: проникване в компютърни системи с цел извличане на информация; прехващане, 

декриптиране и обработване на електронни комуникации; провеждане на кибер атаки 

предимно с вируси; разработване и усъвършенстване на софтуери за кибершпионаж. 

Едно от най-важните звена на ГУ е отдел „Киберкомандване“. Към него работят четири 
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кибер групи, три от които имат задачи, свързани с хибридните операции. Най-известната 

сред тях е „КиберБеркут“ (“CyberBerkut”). 

Амбициите на Русия за водене на хибридна война бяха заявени през 2017 г. чрез 

създаването на Силите за информационни операции. Отговорностите им включват 

провеждане на мащабни пропагандни кампании по дезинформации и фалшификации. 

Специфична структура, сформирана през 2019 г. във ВС, са действащите 16 научни роти. 

Една от тях - рота № 4, е под командването на ГУ и отговаря за кибер сигурността. 

Изградените високи способности на Русия в кибер операциите и в бъдеще ще 

представляват сериозна заплаха за националната и съюзна сигурност на демократичните 

държави. 

1.3.3. Способности в сектора за отбрана и сигурност. 

В сектора за отбрана и сигурност на Русия има развити способности за водене на 

хибридни операции, които не позволяват да се квалифицират като военна заплаха. 

Поради тази причина в дисертационния труд за тях е отделено съществено място. 

Най-големи способности в това направление притежава Главно управление (ГУ) на 

ГЩ на ВС. Основания за това ни дават реализираните хибридни операции от ГУ по 

анексирането на п-в Крим и действията им в Донбас и в Сирия. Според публикации в 

СМИ ГУ е разделено на 20 управления. Същевременно цели на неговата работа са 

политически, икономически и технологични организации, както и функциониращи в 

сферата на добиване и експлоатиране на природни ресурси.  

Друг род силови структури, сформирани през 2013 г., които притежават значителни 

способности за водене на хибридни операции, са Силите за специални операции (ССО, 

т.нар. вежливи зелени хора). Към настоящия момент ССО разполагат с едни от най-добре 

подготвените подразделения в света. Изпълняваните от тях задачи варират в много 

широк диапазон: залавяне и ликвидиране на важни политически лица, организиране на 

антиправителствени акции, създаване на партизански и паравоенни формирования, 

скрито и открито саботиране на дейността на органите за държавно управление на други 

държави, извеждане от строя на важни военни и промишлени обекти, нарушаване на 

канали за комуникация. 

В контекста на хибридните заплахи Русия полага неприкрити усилия да узакони и 

използва частни военни компании. 

 

 

ИЗВОДИ 

1. Все повече урегулирането на международните политически отношения 

придобива хибридни измерения, като се използва многообразие от форми и способи от 

различен характер - освен военни, икономически, културни, информационни. Като 

главни компоненти на средата на сигурност заплахите също придобиват хибриден 

характер, което ги прави все по-софистицирани, взаимносвързани и многообразни.  
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2. Многообразието от дефиниции и схващания за същността на хибридните 

заплахи внася в национален и съюзен формат объркване в прогнозите, оценката и 

наличието им. Тяхното коректно и пълно класифициране е от изключително важно 

значение както за определянето и следенето на точните индикатори за възникването 

и проявлението им, така също за единството на реакциите, сдържането, възпирането 

и тяхното неутрализиране. 

3. Актуалният анализ на концептуалните и доктриналните документи на Русия 

разкрива нейните амбиции, намерения и възгледи за реализиране на 

външнополитическите й интереси и приоритети в средносрочен план. Поради 

съществуващите ограничения от външно- и вътрешнополитически план за прилагане 

на твърд/силов подход се очертава стремежът на Москва от приоритетно използване 

на хибридните методи и форми за отстояване на националните й цели.  

4. Изследването на набора от инструменти и способности на Русия за реализиране 

на външнополитическите й интереси чрез хибридни заплахи дава основания да се счита, 

че ГУ (или ГРУ) на ВС ще остане основно ангажирано с руските хибридни действия, 

предвид изградените, поддържани и развиващи се широки способности. Очакванията 

са Москва да се стреми да ги поддържа на високо ниво, включително да усъвършенства 

схващанията за тяхното използване, което създава значителни предизвикателства за 

глобалната и регионална стабилност, включително за националната сигурност на 

Р България. 

 

 

II. АНАЛИЗ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ НА РУСИЯ 

КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ СУБЕКТИ 

За да се разкрие истинската същност на прилаганите от Русия хибридни заплахи, 

изследването се съсредоточава върху анализирането на нейните реални действия върху 

избрани международни субекти, в т.ч. и Р България. На тази база оценките на 

обективната обстановка и процесите от взаимодействието на отделните международни 

субекти са наложени върху изготвената в Глава първа теоретична класификация на 

хибридните заплахи. Резултатите дават представа за очертаващите се тенденции и 

закономерности по отношение прилагането на хибридни заплахи от Москва, които да 

подпомогнат в научен и практически план тяхното прогнозиране, ранно сигнализиране 

и противодействие. Изложени са таблично по направления - въз основа на 

класификационната таблица на хибридните заплахи от Глава първа. 

2.1. Реализирани от Русия хибридни заплахи към международни субекти. 

С изследването на използваните от Русия хибридни заплахи към международни 

субекти се изпълняват третата и четвърта задача на дисертационния труд. Разкриването 

им в зародиш способства и подпомага вземането на адекватни управленски решения с 

цел защита на съюзната и националната сигурност. От 2014 г. Москва многопосочно, 

планомерно и избирателно полага сериозни усилия, за да се противопостави на западния 
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цивилизационен модел на развитие и в тази посока използва многопластово, 

широкомащабно и дългосрочно хибридни заплахи.  

За реализиране на националните си интереси Русия прилага конкретни хибридни 

стратегии спрямо всеки международен субект, съобразно конюнктурната обстановка и 

ресурси. За детайлното им разкриване в дисертационния труд е направен анализ обаче 

само на отделни международни субекти, спрямо които хибридните заплахи на Кремъл са 

най-ярки и могат да се приемат като значими предизвикателства за средата на сигурност 

на Р България, тъй като тя се схожда по един или друг признак с тяхната среда. 

Същевременно на негова база ще могат за в бъдеще да се разработят съответни 

индикатори за превантивно разкриване на хибридните рискове и заплахи, които да 

допринесат за намаляване и дори неутрализиране на националните уязвимости и 

пропускливости.  

Фокусът на изследването е насочен към анализ и оценка на руските хибридни 

заплахи само към някои регионални организации, в които Република България членува 

и върху които Кремъл оказва съществен натиск, дестабилизиращ глобалната и 

регионалната стабилност. Впоследствие оценката е съсредоточена върху водещи (от 

формата на Г-7) държави в света, с които на настоящия етап Русия има най-

конфронтационни отношения - САЩ, Великобритания и Германия.  

За да бъде ефективен приносът на изследването, стремежът е да се оценят и 

анализират хибридните заплахи и към държави, близки до профила на Република 

България - европейски, от постсъветското пространство, „малки“, и считани за еталонен 

обект на съвременната руска хибридна агресия, кавито са Украйна, Грузия, 

Прибалтийските републики (Латвия, Литва, Естония) и страни от Западните Балкани 

(Сърбия, Черна гора, БиХ и Р Северна Македония).  

По този начин се покрива почти изцяло спектърът на реализираните от Русия 

хибридни заплахи и се оценява техният евентуален негативен синергетичен ефект, който 

могат да окажат на средата на сигурност на Р България и съответно на нейните 

национални интереси.  

2.1.1. Регионални организации - НАТО и ЕС. 

В изследването е отделено особено внимание на отношенията на Русия с НАТО и 

ЕС, които крайно се изостриха след конфликта й с Украйна от 2014 г. Обстойно е 

разгледана реализираната от Кремъл хибридна стратегия срещу двете организации с 

използване на широк диапазон от инструменти, в т.ч. военни и граждански. Анализирана 

е политиката на Москва, насочена към разрушаване на единството на ЕС и НАТО. 

Дадени са доказателства за преките й действия с дипломатически ходове, 

информационни кампании, политическа пропаганда и кибероперации. Измамата и 

опровергаването са основни елементи на руските хибридни действия. В членки на НАТО 

и ЕС Русия широко използва планомерното, предвид конюнктурата, организиране на 

местни протести, митинги, дори саботажи, чието участие (умишлено направено) и 

приписване на отговорност на Москва е трудно доказуемо. Наличието на високи нива на 
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корупция в отделни държави, недоволството от властите, много ниското ниво на военни 

способности, засиленото влияние на руските медии, културни и религиозни връзки и др. 

са уязвимости, които крият риск от руска хибридна агресия. Провежданите в тези 

направления дезинформационни кампании частично затрудняват постигането на 

споразумения в рамките на двете организации относно отговорността и отговора. 

Различните позиции по отношенията на членките с Русия, различната им уязвимост 

спрямо използваните от нея инструменти (например заплахата от прекъсване, 

намаляване на количеството или повишаване на цената на предоставяните 

енергоресурси) създават различно разбиране между съюзниците относно оценката на 

заплахата, съответния отговор и подкопават единството. Същевременно са разкрити и 

косвените ходове на Русия с насочване на външнополитическите усилия основно към 

разширяване на влиянието в постсъветското пространство, противодействие на 

западните инициативи в зоните, за които счита, че има суверенни правомощия, и 

диверсифициране на външнотърговските и военни връзки. Използването от Русия на 

своята военна машина като инструмент за принуда и убеждаване, или т.нар. хевиметъл 

дипломация, е съществен хибриден способ за отправяне на заплахи към евро-

атлантическата общност. 

Оценява се, че много от елементите на хибридните заплахи остават извън 

възможностите на мандатите и способностите на ЕС, особено на НАТО, който все още 

не е подготвен за справяне с тези проблеми. 

2.1.2. Водещи в развитието си държави - САЩ, Великобритания и ФРГ. 

Настоящото състояние на отношенията на Русия с водещите в развитието си 

държави - САЩ, Великобритания и ФРГ, може да се определи като крайно 

конфронтационно. Наложените след 2014 г. санкции на Русия рязко промениха нейните 

отношение, позиции и действия в двустранния диалог, който се определя от 

относителната й слабост спрямо тези държави. Във връзка с това Москва действа 

асиметрично и често успешно. Като цяло  възможните и гарантиращи успех за Кремъл 

хибридни форми на проявление са съсредоточени в сферата на „меката“ и частично 

„интелигентната сила“ - дипломацията, разузнаването, демонстрирането на способности 

и сила, военните провокации, кибер и информационните операции, културата и 

историята. Голяма част от ефекта, който Русия цели, е насочен към дискредитирането им 

във вътрешнополитически план. Посоката, която се следва, не е търсенето на кинетичен, 

а на когнитивен ефект, промяна в мислите, поведението и формиране на нагласи в 

обществата на тези страни. През последните години Русия ефективно демонстрира 

провеждането на хибридни действия и операции в сивата зона, които предизвикват 

стратегическото съперничество на по-ниско ниво, за което тези страни отчитат, че не са 

готови. Със своя пропаганден характер на хибридните си дейности в областта на 

културата и историята Москва цели със знака на символите, православните ценности и 

мироглед да спечели вниманието, уважението и симпатиите на американския, 

британския и германския народ. Косвено предизвикателството за САЩ, Великобритания 
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и ФРГ, което активно се използва от Русия, е нарастващата тенденция към укрепване на 

националните държави и отслабване на глобалните институции, създадени от Запада - 

т.нар. система Pax Americana, дезинтеграционните процеси в ЕС (Brexit, двусмислените 

позиции и действия на Германия и др.). Няма основание да се очаква, че хибридните 

методи за влияние ще бъдат прекратени или ограничени при настоящата руска 

политическа конфигурация. 

2.1.3. Държави, бивши републики на СССР. 

Прибалтийските държави - Литва, Латвия и Естония, са едно от основните 

направления, в които най-осезаемо се индикират хибридните заплахи от Русия. 

Отношенията на страните с Москва се развиват изцяло по негативен сценарий. 

Настоящото им политическо поведение  е продиктувано от непрестанните хибридни 

заплахи на Кремъл. Русия отлично познава обществения живот на Латвия, Литва и 

Естония и е в състояние всестранно да въздейства в негативен план, за да дестабилизира 

обстановката в тях. Целите на Москва са да влияе в свой интерес върху 

вътрешнополитическите процеси на тези страни и косвено да дезорганизира, разстрои и 

подкопае външнополитическото им сътрудничество с ЕС и НАТО. Използваните от 

Русия инструменти имат основно хибриден ненасилствен характер и са насочени в 

областите на политиката, икономиката и социалната сфера. И към Прибалтийските 

републики Кремъл прилага различни сценарии за хибридно въздействие, като умело 

сканира критичните и потенциални уязвимости, конюнктурно ги приоритизира, за да 

бъдат страните комплексно, персонално, пряко или индиректно атакувани. 

Демонстрираният от Русия потенциал за провеждане на конвенционални военни 

действия с провежданите оперативно-стратегически учения („Запад-2019“ и 

предстоящото за септември „Запад-2021“) крие висок риск и заплаха за страните, 

независимо че подобен ход от нея е много малко вероятен поради избягване на конфликт 

с НАТО. 

Главен аргумент и механизъм за натиск на Русия върху Прибалтийските държави е 

използването на големия брой рускоезично население в тях. Силен инструмент за 

хибридните въздействия на Кремъл са „руските“ политически партии. Руската 

пропаганда, контролирана и финансирана от държавата, също има огромно влияние 

върху рускоезичното население в прибалтийските държави. Особено активна през 

последните години е финансираната от Кремъл политика за създаване на „фабрика за 

тролове“. Срещу тях вече действат балтийските „елфи“ - група от доброволци в 

интернет, които издирват тези тролове и ботове и се противопоставят срещу руската 

онлайн-пропаганда. 

В икономически план Русия има различни лостове за влияние върху 

Прибалтийските републики. Естествено най-голямата потенциална хибридна заплаха не 

само за балтийските държави, но и за НАТО, е вероятността от конвенционална агресия 

от Русия. Въпреки че тя се счита за малко вероятна, все още не е сведена до нула. 
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В изследването е отделено място на анализа на постоянната и целенасочена 

политика, която Русия води за разширяване на своето влияние в Южен Кавказ. Тя 

прилага комплекс от хибридни стратегии и операции срещу Грузия, за да затрудни 

нейните амбиции за присъединяване към евро-атлантическите структури. За 

неутрализиране на усилията й Москва реализира хибриден подход, съчетавайки 

политически, икономически, информационни, религиозни, военни и други механизми. 

Използва териториите на самообявилите се републики Абхазия и Южна Осетия като 

платформи за въздействие върху страната. Русия има ограничени политически цели 

спрямо Грузия и няма икономически интерес да анексира тези територии. 

Дългогодишните тесни връзки между двата народа и разочарованието на Грузия от 

отношението на западните държави към старанието й за асоцииране към ЕС и НАТО 

станаха причина за предприетата дозирана нормализация на контактите й с Русия. Това 

обаче отвори още повече възможностите на Москва за хибридни въздействия. 

Постепенно се засилват търговските, културните, спортните, научните, религиозните и 

бизнес контактите. Очакванията са в дългосрочен план Москва да запази политиката си 

спрямо Южен Кавказ, тъй като в глобален аспект го възприема за естествена зона на 

влияние. Не е изключено да стане и по-агресивна - особено при задълбочаване на 

контактите на Тбилиси с НАТО. 

Във връзка с това в изследването е направен обзор на руските хибридни действия в 

събитията в Украйна. Оценката на кризата в страната показа, че Москва приложи редица 

политико-военни подходи, които имат характерни за хибридните действия признаци. На 

тази територия Русия даде блестящ пример за използването на пълния спектър от 

конвенционални и неконвенционални военни средства, които някои експерти считат за 

еталон на хибридната война. Анализът на провеждането й дава основания да се твърди, 

че водеща роля имат завишената активност на руските специални служби и 

провежданата информационна кампания. В хода на въоръжения конфликт Москва 

ефективно прилага способите на кибернетичната война. Активно използва в хибридните 

действия военнослужещи от силите със специално предназначение, но чрез дегизирането 

им в униформи без опознавателни знаци. Т.нар. енергийна война вече се утвърждава като 

основен способ в икономическото измерение на водените от Русия хибридни действия. 

Действащите в руска изгода корумпирани представители на украинските органи за 

сигурност, администрация и въоръжени сили са предизвикателство, срещу което 

управляващите в Киев имат ограничени способности да противодействат. Участието на 

Русия в украинската криза може да се класифицира като успешна демонстрация за 

водене на хибридна операция с поддържане на готовност за преминаване към по-високо 

ниво на противопоставяне. При хибридните операции Русия се възползва от слабостите 

на Украйна, или т.нар. сиви зони. В неин интерес действа също и липсата на единна 

позиция сред членките на ЕС, което се отразява негативно върху вземането на бързи и 

категорични решения и от НАТО. 
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Подходът спрямо Киев в голяма степен разкрива схващанията на Москва за 

провеждане на хибридни действия не само в конкретните условия, но и в близко бъдеще. 

Общата оценка, която може да се направи, е, че спрямо Украйна Русия постигна 

политическите си цели - блокира евро-атлантическия й път, дългосрочно влоши 

обстановката по сигурността и икономиката на страната, осигури окончателно достъпа 

си до международния океан, повиши самочувствието на руския народ. 

2.1.4. Западни Балкани - Сърбия, БиХ, Черна гора и Р Северна Македония. 

Регионът на Западните Балкани е особено важен за Москва - предвид амбициите  

й да ограничи разширяването на НАТО и на ЕС в него. Нейните политически цели са по-

скоро ограничени: замразяване на текущото статукво в Сърбия, БиХ и Косово; запазване 

на актуалния си контрол над региона, предотвратявайки по-нататъшната му евро-

атлантическа ориентация. Засега индикациите, които се наблюдават, дават основания да 

се счита, че не съществуват преки военни заплахи от Русия за региона. Тя няма 

териториални претенции към тези страни, което определя вида на хибридните заплахи, 

от които държавите са застрашени. Към целевите държави тя прилага пряк или 

индиректен подход на въздействие. 

Русия вижда Западните Балкани като възможност да подкопае инициативите за 

разширяване на ЕС и НАТО чрез използване на слабостите във и между страните от 

региона. В това отношение те са уязвима периферия на Европа, където Кремъл може да 

изгради опора, да набира поддръжници и в крайна сметка да максимизира своя лост 

спрямо Запада. За постигане на целите си Москва активно използва хибридни форми за 

въздействие - политически, медийни и икономически.  

За целта в изследването са разгледани използваните от Русия хибридни заплахи и 

прийоми за оказване на влияние и натиск върху част от държави в Западните Балкани - 

Сърбия, БиХ, Р Северна Македония и Черна гора. Очертани са хибридните модели, 

заплахи и приоритети на Москва спрямо всяка от страните, подкрепени със съответните 

аргументи. Направена е оценката, че при индикации за намаляващ контрол върху 

регионалните процеси не е изключено Русия да се ориентира към по-агресивни методи 

на действие, като хибридните заплахи прераснат в обозрими форми на хибридна война. 

Това съществено ще повиши рисковете за сигурността в Западните Балкани предвид 

запазващите се в тях междуетническа враждебност, политически реваншизъм и 

националистически сантименти, както и присъствие на сравнително добре организирани 

екстремистки и националистически формации, разполагащи с оръжие и боен опит. 

2.2. Класификация на прилаганите от Русия хибридни заплахи към 

международни субекти. 

За да бъде настоящото изследване в практическо измерение достатъчно пълноценно 

в практическо измерение, то съпоставя въведената в Глава първа обща теоретична 

класификация на хибридните заплахи (структурирана в Таблица 1) с разкритите в Глава 

втора реални хибридни заплахи на Русия към международни субекти. В резултат - в 

синтезиран и обобщен табличен вид, се изготвят персонални класификации. Така 
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получената по отделни международни субекти класификация дава възможност детайлно 

да се разкрият действителните амбиции на Кремъл към всеки от тях. Практико-

приложният ефект е изясняване не само на хибридните стратегии и заплахи на Русия, но 

и разкриване на уязвимостите, които благоприятстват руската агресия. Тази насока на 

изследването подпомага да се оценят, анализират и класифицират реализираните 

хибридни заплаха от Русия към Р България.  

2.2.1. Регионални организации - НАТО и ЕС. 

Направеният анализ на осъществяваните от Русия хибридни заплахи към 

регионални организации дава основания да се счита, че те покриват почти целия спектър 

на предложената в дисертационния труд типология. Москва работи за постигането на 

ефекти без прилагане на сила, изпълнява от ниско до високо амбициозни цели, с широк 

спектър от причини, символно и структурно въздействащи. 

2.2.2. Водещи в развитието си държави - САЩ, Великобритания и ФРГ. 

От една страна, класификацията на реализираните от Русия хибридни заплахи 

съотнесена към анализираните в Глава втора на изследването водещи страни в света - 

САЩ, Великобритания и Германия, дава възможност вече на държавно ниво да се вникне  

в детайлите на способностите и възможностите на Москва да ги използва. От друга, 

ефектът е да се откроят в обобщен вид евентуалните уязвимости и предизвикателства за 

средата им на сигурност.  

2.2.3. Държави, бивши републики на СССР. 

В Глава втора на изследването бяха анализирани реализираните от Русия хибридни 

заплахи към държави, бивши републики на СССР. Съпоставянето на тази качествена 

оценка с разработената в Глава първа класификация на хибридните заплахи води до 

количествена представа за тяхното реално въздействие върху тези страни и подпомага 

подхода за изследване на предизвикателствата за средата на сигурност на Р България.  

2.2.4. Западни Балкани - Сърбия, БиХ, Черна гора и Северна Македония. 

Класифицирането на реализираните от Русия хибридни заплахи към държави от 

Западните Балкани - Сърбия, БиХ, Черна гора и Северна Македония, е от съществено 

значение за разпознаване истинската роля на Москва на Балканите.  

2.3. Вероятни направления и подходи за прилагане на хибридни заплахи, 

въздействия и натиск от Русия към Р България. 

В дисертационния труд чрез анализ и сравнение са разкрити вероятни направления 

и подходи за прилагане на хибридни заплахи, въздействия и натиск от Русия към 

Р България се изпълнява четвъртата задача на изследването.  

Република България се възприема и е възприемана като „малка държава“, която има 

ограничен ресурс да прилага „твърда сила“ при воденето на външната си политика и 

сигурността. Осъзнаването от политическия елит в средата на 90-те години на миналия 

век на тази даденост доведе до споделянето с редица други държави на общи ценности в 

рамките на членство в НАТО (2004 г.) и ЕС (2007 г.). Членството й в НАТО и ЕС до 

известна степен обезсмисли руския натиск. Независимо от това София е сред евро-
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атлантическите членки, където влиянието на Москва е особено силно. Продължаващото 

с променлив интензитет руско-българско сътрудничество в уязвими за хибридно 

въздействие области - политика, икономика (енергетика), отбрана, култура и др., 

създадоха у Кремъл усещането, че Р България е един от най-лесните пътища за 

осъществяване на стратегическата й цел - възможност за упражняване на натиск в 

борбата за надмощие със Запада. Хибридните действия на Москва обхващат всички 

сфери на българския обществен живот, но се реализират предимно с използването на 

„меката сила“ - политиката, дипломацията, разузнаването, икономиката, социалните 

връзки, културата, религията, образованието. Реалностите показват, че засега тя има 

средни до ниски нива на амбиции на целите. Не бива обаче да се изключва и вариант, 

при който с цел отстояване на националните си интереси, Русия да пристъпи и към 

силови действия спрямо България. 

2.3.1. Въздействия в областта на политиката и икономиката. 

След демократичните промени, настъпили в Европа от 1989 г. насам, контактите на 

Р България с Русия в политическата област през повечето време не са силно 

конфронтационни. Това дава основания на Москва да изчаква, маневрира и търси 

възможности за разширяване на присъствието си в България. Като основен субект за 

влияние тя намира партийното поле. Аргументите, подкрепящи тази теза в изследването, 

дават основания да се счита, че на политическо ниво Кремъл полага всички усилия, за да 

променя политическия ландшафт на Р България в своя полза или най-малко да създава 

на перманентна основа вътрешнополитически и съюзни с НАТО и ЕС проблеми. 

Икономическите връзки, които Русия поддържа с Р България, са най-силната й 

опора за влияние върху българския вътрешнополитически живот. Връзката между 

бизнеса и политиката, подхранвана от корупция и липса на прозрачност, предоставя 

широка възможност на Кремъл за въздействие върху обстановката в страната. 

Присъствието на руски капитали и парични потоци в Р България е най-високо, като 

голяма част от тях преминават през трети страни в чувствителни сектори като 

енергетиката, инфраструктурата, комуникациите и банките. Продължаващото 

икономическо влияние на Русия в Р България се подхранва преди всичко от уязвимости 

като липсата на прозрачност на управлението, политическото вмешателство в работата 

на регулаторните органи, тесните българо-руски връзки на бизнес и политическия елит, 

отсъствието на механизми за отчетност. 

Критично важно място за националната сигурност на Р България заема руското 

влияние в сферата на енергетиката. Хибридните проявления на Москва в тази област 

имат синергични въздействия върху другите отрасли на стопанския живот, а те 

превръщат хибридните заплахи, реализирани от Русия срещу страната, в значителни 

предизвикателства за стабилността и устойчивото й развитие. Руската енергийна 

политика както в Европа, така и в Р България преследва множество дългосрочнни цели, 

сред които: осигуряване търсенето на суровини; използване на София като съюзник във 

външната енергийна дипломация; поддържане на конкуренцията под контрол; 
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разширяване достъпа до крайните потребители за получаване на максимални печалби; 

защита на интересите на големите руски компании; забавяне и дори блокиране 

диверсифицирането на доставките.  

Със значителния си превес на местния български пазар Русия има голяма 

политическа тежест, поради факта, че енергетиката по същество е политическа стока, 

като правителството има водеща роля в този процес, а тя е функция на бизнеса. Във 

връзка с това относителната мощ на Русия и на Р България диктува условията по 

договорите. Именно тази причина прави почти цялата енергийна система на Р България 

в газовия и електроенергийния (ядрената енергия) й сегмент (без тази от възстановяващи 

се енергийни източници - ВЕИ) зависима от Русия. Сключените в тези направления 

двустранни дългосрочни договори оставят София зависима на 100% от ядрената 

енергетика и около 90% от вноса на природен газ. Независимо че импортът на нефт е 

изцяло прехвърлен в частни ръце (без да се смята все още нефункциониращата Държавна 

нефтена компания - създадена от началото на 2021 г.), 80% от него идват от руската 

страна. Това, което работи в полза на Русия, е широкоизползваното овладяване на 

държавата в енергийния сектор. Политическите назначения в държавни компании, 

нередни обществени поръчки, лошо управление на инвестиционни проекти, липса на 

прозрачност и обществен надзор и т.н. са успешни способи на Москва за навлизане в 

българската енергетика. 

2.3.2. Хибридни заплахи в сектора на сигурността и отбраната. 

Сериозни са предизвикателствата за Р България, свързани с реализираните от Русия 

хибридни заплахи в сектора на сигурността и отбраната. В тази насока една от тях е 

използването на „твърдата сила“ от Москва. Контролът и доминирането в Черноморието 

й дават възможности лесно да проектира своята сила върху част от Европейския 

континент - предимно Балканите и Централна Европа. Чрез драстичното нарастване на 

военното си присъствие и мощ в Черноморския регион тя намали стабилността, увеличи 

непредсказуемостта, промени условията за сигурност и доведе до нарастване на 

заплахите, в т.ч. и за Р България. Хибридните заплахи, реализирани от Русия в сектора 

за отбрана и сигурност на Р България, целят да се забави възможно най-дълго процесът 

на модернизация на българските въоръжени сили.От една страна, в тази посока използва 

манипулативно двустранните българо-руски споразумения и международни договори, а 

от друга - с политически лобизъм въздейства за промяна на взети на държавно ниво 

решения. Като резултат военната модернизация на Р България е почти спряла поради 

липсата на ресурси, политически спорове и бюрократична неефективност. Тези 

уязвимости благоприятстват хибридните действия на Русия. Към хибридните заплахи, 

реализирани от Русия в сектора „Отбрана и сигурност“, задължително трябва да се 

включат действията на руските разузнавателни служби, еманация на което е арестът 

(18.03.2021 г.) на бивши и настоящи служители от Служба „Военно разузнаване“ в 

обвинения за предоставяне на класифицирана информация, касаеща националната и 

съюзната сигурност. 
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2.3.3. Влияния в социалната, културната, образователната и духовната сфери. 

Хибридните заплахи за Р България, прилагани от Русия в социалната, културната, 

образователната и духовната сфери, са най-широко използвани. Те значително и 

дълготрайно дестабилизират националната сигурност и са съществени 

предизвикателства за страната. Реализират се предимно с провеждането на 

информационни операции, или т.нар. мека сила, и са насочени към определени целеви 

аудитории от обществото: семейства от смесени бракове, малолетни, социално слаби 

(безработни, пенсионери), малограмотни, етнически групи, българските малцинства в 

чужбина и др. Целите на Русия по отношение на Р България са да оказва влияние върху 

обществените нагласи, формира обществено мнение, предизвиква объркване сред 

населението, в краен случай да подменя политическия й истaблишмънт в свой интерес. 

Във връзка с това Москва използва широк набор от инструменти и механизми - 

дезинформационни и пропагандни кампании, медии и социални мрежи, подвеждаща 

информация, финансиране на партии и популистки организации. Република България е 

силно уязвима по отношение на хибридните действия в посока историческите и 

религиозните (православните) връзки. Руските и част от българските печатни, интернет, 

радио ителивизионни медии играят централна роля за разпространението на посланието 

на Кремъл. Изключително лесно те намират своята аудитория в Р България и влияят на 

българина дълбоко психологически, който, недоволен от ежедневието си, е склонен да 

вярва на руската подкрепа. Многопластови са формите на хибридни въздействия на 

Русия, към които се включват сътрудничеството в науката, спорта, търговията и 

културата. 

Русия разглежда Р България като принадлежаща към група от проруски членове на 

ЕС и НАТО. Българската страна се оказва действително слабото им звено с възможно 

най-значими уязвимости за хибридно въздействие. В тази връзка важно е следенето на 

индикатори за поява на хибридни заплахи и тенденцията на развитието им по 

направления на критични и потенциални за Р България уязвимости. 

2.4. Класификация на прилаганите от Русия хибридни заплахи към Република 

България. 

Както се вижда от направения анализ на реалните и възможно прилагани от Русия 

хибридни заплахи към Република България, те имат различни измерения (насока, обхват, 

дълбочина на проникване, периодичност, мащаб и т.н.) и се реализират съобразно 

глобалната, регионална и вътрешнополитическа обстановка. За тяхното по-ясно 

измерване и оценяване те са съотнесени към представената в т. 1.1.3. класификация на 

хибридните заплахи. 

 

 

ИЗВОДИ 

1. След идването (от 2000 г.) на Путин на власт в Русия беше укрепена 

държавността и страната премина към постепенно подобряване на социално-
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икономическото състояние, нарастване на военната мощ и възстановяване 

самочувствието на нацията. Поддържаният във вътрешен план висок обществен 

рейтинг даде основания на Путин да заяви амбиции за възвръщане лидерската роля на 

Русия не само на регионално, но и на глобално ниво. За да изпълни тези свои намерения, 

Москва се зае със задачата да възстанови и разшири влиянието си в глобален план и 

сред държавите членки и партньорки на НАТО и ЕС. Прилаганите хибридни средства 

в тази посока оказват вредни въздействия върху регионалната и национална сигурност 

и представляват сериозни предизвикателства, в т.ч. за Република България. 

2. Продължаващото агресивно поведение на Русия на международната сцена дава 

основания да се счита, че негативните тенденции в тази посока ще се запазят в 

дългосрочен план и поради имперските й амбиции да се издигне до нивото, което САЩ 

заемат в световната политика, или да измести глобалното им влияние. 

3. Оценката на база на от изготвените класификации на използваните от Москва 

хибридни заплахи към регионални организации и държави показва реалните позиции на 

реализираните специфични хибридни стратегии - в зависимост от преследваните 

външнополитически цели, обема на разкрити в субекта на сигурност уязвимости и 

тенденциите за развитие на средата на сигурност. 

4. Изследването на пропускливостта на средата на сигурност на Р България и 

изготвената на тази основа класификация разкриват множество проблемни сфери за 

хибридно въздействие, от които Русия се възползва умело, а това е сериозно 

предизвикателство за националната сигурност, в т.ч. на ЕС и НАТО. 

5. Засега Русия не си поставя високоамбициозни цели по отношение хибридните й 

въздействия към Р България. Не бива обаче да се изключва, че в бъдеще те могат да се 

променят и желаното й крайно състояние на амбиции да достигне нивото на 

широкомащабна хибридна война, което ще представлява критично предизвикателство 

за националната сигурност на страната. 

 

 

III. ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ РУСИЯ ХИБРИДНИ 

ЗАПЛАХИ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА Р БЪЛГАРИЯ 

С верифицирането на прилаганите от Русия хибридни заплахи към националната 

сигурност на Р България се изпълнява петата задача от дисертационния труд. 

3.1. Експертно проучване на възможните предизвикателства за националната 

сигурност на Р България от прилагани от Русия хибридни заплахи. 

Предвид сложността на структурата на хибридните заплахи и трудностите по 

тяхното ранно идентифициране, както и многобройните и предимно случайни фактори, 

оказващи въздействие на глобалната, регионална и национална военнополитическа 

обстановка, резултат с голяма степен на достоверност дава не математически модел, а 

широко използваният експертен метод на „контролните карти“ (метод В.4 според БДС 

EN 31010:2010) с анонимно допитване до мнението на достатъчен брой експерти.  
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3.1.1. Обосновка на подхода за прилагане на метода на „контролните карти“. 

Поради административно ограничения достъп до лицата експерти по Русия, в т.ч. 

по изучаването на хибридните заплахи, подходящо приложима е техниката на 

въпросника, и то анонимен. 

Предварително идентифицираните в Глава втора хибридни заплахи, реализирани от 

Русия към международни субекти, се определят като качествена, или първа фаза на 

изследването. Количествената му втора фаза се реализира посредством прилагането на 

различни видове анкетни карти (въпросници), чиято обработка води до статистически 

заключения, чрез които се проверяват формулираните на първата фаза резултати. 

В настоящото изследване целта на метода на „контролните карти“ под формата на 

въпросник е да се проучи и обобщи чрез статистически метод мнението на анкетираните 

относно: потвърждаване на разработената в Глава първа класификация на 

военнополитическите хибридни заплахи и евентуалното й допълване; валидността на 

идентифицираните в Глава втора хибридни заплахи, реализирани от Русия към 

Р България, които представляват предизвикателства за националната й сигурност; 

разкриване на евентуално нови хибридни заплахи от Русия към Р България; отделяне на 

онези от тях, които не са достатъчно съществени за националната сигурност на 

Р България. 

По друг начин казано, анкетата дава отговор на следните две хипотези: 

1. Разработената класификация на хибридните заплахи отговаря на съвременните 

военнополитически реалности и достатъчно точно и ясно представя част от 

компонентите на международната среда на сигурност.  

2. Идентифицираните 24 вида хибридни заплахи, възможни за прилагане от Русия 

към Р България, типологизирани по 9 признака, са предизвикателства за националната й 

сигурност, но би могло да има и други, които не са оценени и анализирани. 

Съобразено с методологията на изготвяне на анкетни карти и с особеностите на 

настоящото изследване се разработи следната документация за анкетиране: 

1. Въведение към попълването на Контролната карта за евентуално потвърждаване 

на класификацията на хибридните заплахи и на реализирането им от Русия към 

Р България. 

2. Контролна карта за евентуално потвърждаване на класификацията на хибридните 

заплахи и на реализирането им от Русия към Р България. 

3. Въпросник за евентуално потвърждаване на класификацията на хибридните 

заплахи и на реализирането им от Русия към Р България. 

Контролната карта е изготвена под формата на комбиниран въпросник от затворени 

и отворени въпроси за мнение. Затвореният въпрос се отнася за мнението на 

анкетираните по класификацията и реализираните от Русия хибридни заплахи към 

Р България. Отговорите са: „Да, съгласен/на съм“; „Не, не съм съгласен/на“; „Не мога да 

преценя“.  
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3.1.2. Резултати от реализацията на анкетата по метода на „контролните 

карти“. 

Броят на анкетираните лица е 30 (тридесет), което е обусловено от броя на 

административно осигурения достъп до експерти, а обработка е извършена посредством 

широко използваната специализирана програма за статистически анализ на данни на 

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), версия 22.  

А) РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАТВОРЕНИЯ ВЪПРОС 

Важно е да се отбележи, че всички анкетирани са отговорили на затворения въпрос 

за мнение по всичките 28 ситуации, което е позитивно показателно както по-отношение 

на подбора на респондентите и сериозния им подход към анкетата, така и за подходящото 

й съставяне.  

В общия брой от 840 (30х28) отговори на въпроса за мнение в контролната карта, 

честотното разпределение на кодовете „1“ („Да, съществуват такива хибридни заплахи“), 

„2“ („Не, не съществуват такива хибридни заплахи“) и „3“ („Не мога да преценя“) са 

съответно: 614 отговора с код „1“, което е 73%; 186 отговора с код „2“, което е малко над 

22%; 40 отговора с код „3“, което е почти 5%. Това дава основания да се направят 

следните изводи: 

1. Преобладават отговорите с код „1“, които съвкупно потвърждават реализирането 

на посочените в анкетната карта и въпросника хибридни заплахи от Русия към 

Р България, което потвърждава Хипотеза № 2 от целите на анкетата - идентифицираните 

24 вида хибридни заплахи, възможни за прилагане от Русия към Р България, 

типологизирани по 9 признака, са предизвикателства за националната й сигурност. 

2. Отговорите с код „3“ са относително нисък процент, което означава, че 

предложената на респондентите текстова формулировка на прилаганите от Русия 

хибридни заплахи към Р България е разбираема и коректна. 

В изследването е направена по-задълбочена оценка на резултатите от анкетата с 

интерпретация на отговорите на респондентите по отделните въпроси, типологизирани 

според класификацията на хибридните заплахи, от деветте признака. 

Б) РЕЗУЛТАТИ ОТ ОТВОРЕНИЯ ВЪПРОС ЗА МНЕНИЕ 

За да може най-точно да се даде отговор на целите и на поставените в Глава трета 

хипотези за верификация, за обработка и анализ на отговорите, посочени в отворения 

въпрос, се използва контент-анализът (анализ на съдържанието). В изследването 

изложените мнения са класифицирани в следните групи за реализиране на контент-

анализа по: признак на хибридната заплаха; реализация на хибридната заплаха; вида на 

хибридната заплаха; типа оценка (потвърждаващи и отричащи вида хибридна заплаха). 

От 30 анкетирани само 6 са се възползвали от правото си да изложат мнение по 

отворения въпрос - дадени са общо 26 отговора. От общия анализ на изложените мнения 

на респондентите по отворения въпрос се констатира, че те потвърждават хипотеза № 1 

и хипотеза № 2 от целите на анкетата, а именно: 
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- разработената класификация на хибридните заплахи отговаря на съвременните 

военнополитически реалности и достатъчно точно и ясно представя част от 

компонентите на международната среда на сигурност; 

- идентифицираните 24 вида хибридни заплахи, възможни за прилагане от Русия 

към Р България, типологизирани по 9 признака, са предизвикателства за националната й 

сигурност, но би могло да има и други, които не са оценени и анализирани. 

Количеството и най-вече качеството на мненията по отворения въпрос, 

затвърждаващи и доуточняващи съответния затворен въпрос, са достатъчно показателни 

за потвърждение на целите и хипотезите на настоящото емпирично изследване. Като 

съдържание в тях са включени примери, които представляват обективни доказателства 

за признака, реализацията и вида хибридна заплаха. 

В изследването е извършена и интерпретация на проведената анкета чрез 

компютърно изчисления коефициент на вътрешна съгласуваност „алфа на Кронбах“. 

Получените високи резултати (α=0.743) дават основания да се приеме, че измерванията 

доказват надеждността им, те са непротиворечиви и заслужаващи доверие. 

3.2. SWOT-анализ на възможните предизвикателства за националната сигурност 

на Р България от прилагани от Русия хибридни заплахи. 

Реализирането на SWOT-анализ на възможните предизвикателства за системата за 

националната сигурност на Р България от прилагани от Русия хибридни заплахи 

осигурява подбирането на подходяща стратегия за противодействие или 

неутрализирането им с цел гарантиране на устойчиво равновесие на средата на 

сигурност. Въз основа на „мозъчна атака“ с петима експерти с подходящ професионален 

опит се достигна до определяне на вътрешно присъщите за системата за национална 

сигурност силни и слаби страни, както и до външните за средата на сигурност 

възможности и заплахи. Резултатите са представени в SWOT-матрицата на  

Фиг. 3, като в четирите квадранта на таблицата са изложени най-значимите обобщени 

констатации от проведената „мозъчна атака“.Анализът на съдържанието на отделните 

квадранти на SWOT-матрицата дава основания да се направят следните изводи: 

1. Силните страни (S) в Квадрант I на системата за национална сигурност на 

Р България срещу прилагани от Русия хибридни заплахи, особено след приемането на 

София в евро-атлантическите структури, не търпят съществени промени. 

2. В Квадрант II „Слаби страни (W)“ са налице редица уязвимости в системата за 

национална сигурност на Р България, чиито вредни въздействия са с осезаемо негативен 

за страната резултат. 

3. В Квадрант III „Възможности (О)“ внимание заслужават съществени 

инструменти и подходи, които предлагат значително подобряване изграждането на 

стабилна и устойчива на външни и вътрешни вредни въздействия среда на сигурност. 

4. Заплахите (Т) в Квадрант IV като външен фактор за средата на сигурност са също 

в значителна степен константни и неподдаващи се на въздействие. 
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ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 

(върху тях можем да влияем) 

 

Квадрант I.               СИЛНИ СТРАНИ (S) 

1. Членството на Р България в ЕС. 

2. Членството на Р България в НАТО. 

3. Модернизиране и адаптиране на 

въоръжените сили спрямо стандартите и 

иновациите в НАТО. 

4. Изграждане на демократично общество. 

5. Формиране в значителна част от населението 

на положително отношение към демократично 

устройство на държавата и функциониране на 

обществото. 

6. Функционираща пазарна икономика, 

обвързана със страните от ЕС и НАТО. 

7. Относително добре развита свобода на 

медиите. 

8. Голяма икономическа емиграция в страните 

от ЕС и НАТО, обвързваща я с населението и 

администрацията на тези държави. 

9. Българско присъствие в Русия - диаспора, 

трудова миграция, юридически 

представителства, НПО и др. 

10. Подкрепа на голяма част от населението на 

установената форма на държавно управление. 

 

Квадрант II.                             СЛАБИ СТРАНИ (W) 

                    КРИТИЧНИ УЯЗВИМОСТИ 

1. Република България е „малка“ държава с 

ограничениeто да прилага само „мека сила“ при воденето 

на външната политика и гарантирането на сигурността. 

2. Дефицити в демократичното функциониране на 

обществото и държавата, поставящи под въпрос 

външнополитическата ориентация поради все още 

развиваща се, но неукрепнала демокрация, ниска степен 

на използване на националните човешки, материални и 

финансови ресурси и липса на политическа воля за 

дългосрочно и целенасочено повишаване образоваността 

и възпитанието на младото поколение на Р България. 

3. Ниско доверие на българското общество в 

политическия елит и в държавните институции поради 

бюрократичната им неефективност и съществени 

пропуски в прилагане върховенството на закона. 

4. Ниската степен на свобода и прозрачност на 

националните медии. 

5. Лесно, традиционно и значимо проникване на Русия във 

вътрешнополитическите процеси поради тесните българо-

руски връзки: на политически лица с бизнес структури; на 

православно, националистическо, социално, научно, 

културно, синдикално, историческо и друго ниво. 

6. Зависимости от Русия по отношение използваното 

въоръжение и военна техника и ограничени национални 

военни способности - поради бавен процес на адаптация и 

модернизация на въоръжените сили на Р България спрямо 

стандартите на НАТО. 

7. Наличие както на голям брой граждани на Русия, така и 

на държавни и частни структури и капитали на българска 

територия. 

8. Зависимости от Русия в енергийната сфера и в критична 

инфраструктура. 

9. Институционална пропускливост от осъществявани от 

Русия агресивни информационни операции и кибератаки.  

10. Наличие на междуетнически и малцинствени 

проблеми, в т.ч. със съседни държави, имащи позитивни 

отношения с Русия. 

11. Липса на стратегия за противодействие на хибридните 

заплахи. 

12. Недостатъчно развърнати държавни структури за 

прогнозиране, ранно разпознаване и неутрализиране на 

хибридните заплахи. 
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Фигура 3. SWOT-матрица на средата на сигурност на Р България по отношение на 

прилагани от Русия хибридни заплахи 

 

Възможните четири стратегии - “S-O”, “S-T”, “W-T” и “W-O”, за противодействие 

и/или неутрализиране на реализирани от Русия хибридни заплахи към Р България водят 

до следните изводи: 

- “S-O” - настъпателна, при която се използват възможностите за реализиране на 

силните страни на средата за национална сигурност на Р България. Тази стратегия не би 

могла да се приложи пълноценно по отношение противодействието на хибридните 

заплахи от Русия в краткосрочна или средносрочна перспектива поради чисто 

декларативните силни страни (S) на Р България, посочени в Квадрант I. При съвместното 

им прилагане с наличните възможности (О) те не допринасят за получаване на 

синергичен ефект за отстояване и дори гарантиране на националните интереси и 

сигурност в тази посока. Доказателство за това са значителното превишаване на 

вътрешните слабости (W) на системата за национална сигурност на Р България и на 

външните заплахи (Т) на средата на сигурност спрямо наличните вътрешни на системата 

за национална сигурност на Р България силни страни (S); 

- “S-T” - отбранителна, която предполага използването на вътрешните силни на 

системата за национална сигурност на Р България страни (S) за минимизиране на 

 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

(върху тях трудно можем да влияем) 

 

Квадрант III.                   ВЪЗМОЖНОСТИ (O) 

1. Използване положителния опит на 

изградените и потенциални способности на ЕС 

и НАТО и партньорски държави за 

противодействие на хибридните заплахи. 

2. Активно участие в изградените структури на 

ЕС и НАТО за противодействие на хибридните 

заплахи. 

3. Разширяване на сътрудничеството и 

координацията на национално институциално 

ниво и със структурите с ЕС и НАТО. 

4. Разполагане на съоръжения, бази и войски на 

НАТО на територията на Р България. 

5. Лобиране в интерес на Р България с 

използване на българското присъствие в 

Русия - диаспора, трудова миграция, 

юридически представителства, НПО и др. 

6. Диверсификация на енергийната зависимост 

от Русия. 

 

Квадрант IV.                                                  ЗАПЛАХИ (T) 

1. Неблагоприятно геополитическо и геостратегическо 

кръстопътно положение. 

2. Ниско ниво на защита на НАТО в югоизточно 

черноморско направление. 

3. Липса на регионални структури в Черноморието, които 

да формират общи виждания по проблемите на 

сигурността и да разполагат с капацитет за уреждане на 

конфликтни ситуации.   

4. Разполагане на съоръжения, бази и войски на САЩ 

и/или на НАТО на територията на Р България. 

5. Хибридни действия на Русия под нивото на чл. 5 от 

Северноатлантическия договор. 

6. Нарастващи способности на Русия за хибридно 

въздействие. 

7. Недостатъчен опит, зрялост и компетентност при 

договарянето и отстояването на националния интерес в 

двустранните и многостранни българо-руски 

споразумения и международни договори. 

8. Конфронтация в дипломацията между Русия и 

Р България. 
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външните за средата на сигурност заплахи (Т). Тук също се изисква допълнително 

развитие на вътрешните силни страни (S) на системата за национална сигурност на 

Р България, които са в начален етап на изграждане, докато външните заплахи (Т) за 

средата на сигурност в значителна степен превъзхождат българските способности за 

противодействие, отбрана и защита; 

- “W-T” - сдържаща, насочена към това да се преодоляват вътрешните слаби страни 

(W) на системата за национална сигурност на Р България, за да се избегнат външните 

заплахи (Т) на средата на сигурност. Същността на тази стратегия е да не се допуска 

слабостите да бъдат активирани от заплахите, поради което в някои източници тя се 

назовава „оцеляваща стратегия“. Особеното е, че прилагането й се осъществява при 

форсмажорни обстоятелства. При изследваната в настоящия труд теза за прилагани 

хибридни заплахи от Русия към Р България сдържащата стратегия е изключително 

неприложима поради значимите по своята природа и дълбочина във вътрешната среда 

на сигурност слабости, пропускливости и критични уязвимости, а те могат с голям успех 

да бъдат активирани от Москва, което действително ще постави София в оцеляващо 

състояние; 

- “W-O” - стратегия за развитие, при която основната концепция се състои в 

използване възможностите (О) на външните фактори на средата на сигурност за 

минимизиране на вътрешните слаби страни (W) или критични уязвимости на средата за 

национална сигурност на Р България от прилагани от Русия хибридни заплахи. Анализът 

на вътрешните слаби страни (W) на средата за национална сигурност на Р България дава 

основания да се счита, че липсата на устойчиво демократично развитие на страната, 

отсъствието на политическа воля за проактивни действия спрямо руските хибридни 

заплахи и редица други деструктивни фактори могат да бъдат компенсирани с ускорено 

използване на външните възможности (О) на средата на сигурност, инструменти и 

подходи. Особено важни в този аспект са: 

- предприемане в краткосрочен план от висшето държавно ръководство на 

Р България на решения по реализиране на т.т. 1 и 2 от Квадрант III „Възможности (О)“, 

с което да се осигурят ранно прогнозиране, сигнализиране и превенция на 

предизвикателствата, рисковете и опасностите от Русия, за да се избегнат ре-активни 

действия, свързани с руските заплахи, в т.ч. хибридни; 

- в средносрочна перспектива с осъществяване на т.т. 6 - 8 от Квадрант III 

„Възможности (О)“ ще се демонстрират съюзно единство и сдържащ ефект на 

предприеманите от Русия хибридни операции спрямо Р България и намаляване във 

вътрешен план на слабостите и на уязвимостите й от хибридна агресия; 

- с изпълнение на т.т. 3 - 5 от Квадрант III „Възможности (О)“ дългосрочно ще бъдат 

минимизирани слабите страни (W) на Р България по отношение противодействието 

и/или неутрализирането на прилаганите от Русия хибридни заплахи. 

Анализът на четирите възможни SWOT-стратегии обосновава възможността за 

повишаване на ефективността на Р България за противодействие на хибридните заплахи 
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от Русия посредством прилагането на “W-O” - стратегия за развитие, базираща се на 

нормативноправно и институциално вътрешно, за Р България, и външно, в съюзен 

формат (ЕС и НАТО), изграждане, сътрудничество и координация. Особено важно е 

обществено-политическото, социално-икономическото, културно-образователното и 

национално-патриотичното развитие на българската нация, с което да се изгради 

колективен имунитет от прилагани от Русия хибридни заплахи. 

 

ИЗВОДИ 

1. Резултатите от проведеното експертно проучване в достатъчна степен 

верифицират и потвърждават разработената в Глава първа класификация на 

хибридните заплахи, която отговаря на съвременните военнополитически реалности и 

точно и ясно представя част от компонентите на международната среда на 

сигурност. 

2. Чрез метода на „контролните карти“ се валидират идентифицираните с 

анализа в Глава втора възможни за прилагане от Русия към Р България хибридни 

заплахи, които представляват предизвикателства за националната й сигурност. 

3. Използването на SWOT-анализа, като метод за стратегическо планиране, 

очерта основната насока за противодействие и/или неутрализиране на прилагани от 

Русия хибридни заплахи към Р България - използването на възможностите на 

външната среда на сигурност за минимизиране на вътрешните й слаби страни или 

критични уязвимости на системата за национална сигурност. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ  

НАУЧНИ, НАУЧНОПРИЛОЖНИ И ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Хибридните заплахи от военнополитически характер намират водещо място в 

съвременните кризи и конфликти и са неразделна характеристика на съвременната 

среда на сигурност в национален, регионален и глобален мащаб. 

2. Извършената типологизация на хибридните заплахи от военнополитически 

характер е изключително важна за своевременното им прогнозиране, идентифициране 

и успешно неутрализиране. Детайлната им класификацията дава възможност на 

субекта на сигурност да минимизира уязвимостите на средата на сигурност, с което 

да подобри нейната устойчивост. 

3. Изследването и оценката на доктриналните и концептуалните възгледи на 

Русия за прилагане на хибридни заплахи и развитието на способностите за тяхното 

реализиране разкриват амбициите на руското политико-военно ръководство и 

тенденциите за осъществяването им в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. 
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4. Анализът и класификацията на хибридните заплахи на Русия към международни 

субекти дават възможност обективната и качествена характеристика на 

съответната среда на сигурност да бъде преформатирана в количествена оценка, за 

да бъде по-точно предвидима, разпозната, а оттам - съотнесена като 

предизвикателство за националната сигурност на Р България. 

5. Чрез анализ и класификация прилаганите хибридни заплахи от Русия към Р 

България са методически обосновани и успешно верифицирани с достигане до 

правдоподобни резултати, което доказва, че те са предизвикателства за националната 

й сигурност и са основание настоящото изследване да бъде използвано в научно-

приложен план. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През последното десетилетие балансът на силите в международен план до голяма 

степен остава непроменен. Широките тенденции показват смесена картина: глобалните 

военни разходи продължават да нарастват; контролът върху ядрените оръжия стагнира; 

САЩ и Русия се оттеглиха от Договора „Открито небе“; броят на въоръжените 

конфликти се увеличава. Няма обаче основания да се счита, че глобалната политика ще 

стане по-малко конфронтационна, доказателство за което е продължаващото и 

определящо международните и регионални отношения глобално противопоставяне 

между САЩ и Русия. Настоящата конфронтация не е толкова резултат от многобройни 

грешки на двете страни, а почти неизбежен резултат от развитието на събитията - главно 

защото Москва не признава никакво външно ръководство. Съперничеството и дори 

враждебността в отношенията между Запада и Русия е цената за решението да не се 

изгради сигурността на Европа.  

Конфронтацията ще продължи да се засилва и са възможни негативни сценарии. 

Ефективен отговор на разширяването на НАТО и особено на разполагането на 

инфраструктурата му в близост до руските граници е придобиването на способността 

Москва да създава същата заплаха, и то в хибридния й вариант.  

Началото на процеса по управлението на хаоса на противопоставянето на Русия 

основно с НАТО, ЕС и САЩ дава основания да се счита, че хибридните 

(неконвекционални), вместо традиционните (конвенционални) заплахи, ще останат 

водещ способ и инструмент за налагане на политическата воля над противника. В този 

смисъл се предполага, че теоретичните разработки и практическото им приложение, 

включително съпътстващите ги хибридни въздействия, прийоми, стратегии, модели, 

операции и т.н., ще бележат своето развитие и реализиране. 

Техните анализи, оценки, тенденции, прогнози и сценарии биха допринесли за 

гарантиране на националната и съюзната сигурност, което ще създаде условия за 

своевременно разкриване на вероятни уязвимости от прилагане на хибридни заплахи от 

Русия. 
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Подходът, анализите, оценките и резултатите от изследването могат да се прилагат 

в практиката не само от българските разузнавателни служби, но и от структурите, имащи 

отношение към националната сигурност на Р България. Моделът, използван в 

дисертационния труд, е подходящ за разкриване на прилагани хибридни заплахи към 

страната и от други държави, които имат подобен инструментариум за влияние и 

въздействие. 

На основание на това може да се оцени, че поставените в труда три изследователски 

задачи са решени, а формулираната основна хипотеза се потвърждава. Получените в 

дисертационния труд резултати дават отговор на редица проблеми за същността, 

класификацията, вижданията и способностите на Русия да реализира хибридни заплахи 

към международни субекти - включително срещу Р България. Чрез използвания научен 

инструментариум са верифицирани видовете възможни хибридни заплахи, които са 

предизвикателства за националната сигурност на Р България. 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1. Чрез системен анализ авторски са дефинирани военнополитическите хибридни 

заплахи, което дава ново теоретично знание в обалстта на сигурността и отбраната. 

2. На основата на анализ и синтез на частни по своя характер класификации на 

заплахите за сигурността, съпоставени с типологизацията на кризите и конфликтите, е 

изготвена обобщена научнообоснована класификация на хибридните заплахи. 

 

НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

1. Предложената в табличен вид подробна по критерии класификация на 

хибридните заплахи улеснява ускореното изготвяне на оценки, анализи и прогнози и така 

съществено ще подпомага процесите по навременното вземане на решения за 

противодействието им. 

2. Създаден и верифициран е оригинален модел за оценка и анализ при 

прогнозирането, ранното сигнализиране и противодействието на хибридни заплахи 

срещу българската държава (независимо от източника им), който може да се използва от 

държавни структури, имащи отговорност към националната сигурност на Република 

България. 

3. Обоснована е чрез SWOT-анализ възможна стратегия за ефективно 

противодействие на хибридните заплахи от Русия. 
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SECTION I. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE DISSERTATION 

The dissertation has the character of a research work with formulated working 

hypothesis, goals and tasks. Covers: introduction; main part, including three chapters; 

general conclusions; conclusion; bibliography / list of used literature. 

Relevance of the problem 

In recent years, a model has been established in international relations in which 

more and more countries are gaining political, military, economic and technological 

opportunities to influence global processes. They use measures of different scale and 

nature and combine a wide range of tools, non-military and military, in a synchronized 

campaign to pursue their national interests and foreign policy goals at the expense of 

other countries. In this regard, the significance, nature and implementation of hybrid 

threats are becoming increasingly relevant. 

Russia is working particularly intensively in this direction, historically using these 

forms of influence in a comprehensive way, and demonstrating them even more openly 

after the annexation of the Crimean peninsula and the creation of another "frozen 

conflict" on the territory of Ukraine - Donbas. With the threats and actions she 

undertakes, she relies on the absence of a complex commitment of the opposing parties, 

the lack of adaptability of the approaches, asymmetry in her actions and the skillful 

application of controlled aggression. This poses huge risks to the national security of 

the countries - mostly from the Black Sea region (mainly Ukraine, Georgia and the 

Republic of Bulgaria), and reveals serious challenges for their stability and sustainable 

development. They face the task of neutralizing the vulnerabilities of the security 

environment by creating indicators, approaches and systems that lead to early 

forecasting, identification, deterrence and counteraction of threats, in order to prevent 

the loss of sovereignty and achieve a dominant influence from external forces.    

The relevance of the topic of the dissertation is determined by the difficulties in 

defining hybrid threats at the national level. 

Scientific areas treated by the dissertation: 

1. Enriches the theoretical research on security and knowledge of security policy 

for one of the two nuclear superpowers and geopolitical giant, a neighbor of the 

Republic of Bulgaria.  

2. Contributes to the development of the theory of foreign policy of the state, in its 

part for the use of tools, such as hybrid means to achieve political goals without armed 

action in wartime.  

3. Upgrades certain aspects of military science in the field of national security.  
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The aim of the dissertation is to enrich the scientific knowledge on issues related 

to hybrid threats, with a focus on the study of their implementation by Russia to 

international actors, which would reveal challenges to the national security of the 

Republic of Bulgaria. 

Object and subject of the dissertation 

The object of the dissertation are hybrid threats. 

The subject of the dissertation is the possible hybrid threats to the national security 

of the Republic of Bulgaria, arising from Russia. 

Basic research tasks 

First task - revealing the nature, content and classification of hybrid threats.  

The second task is to assess Russia's views and capabilities to implement hybrid 

threats.  

The third task is to analyze and classify the hybrid threats applied by Russia to 

international entities.  

Fourth task - analysis and classification of possible hybrid threats from Russia to 

the Republic of Bulgaria.  

Fifth task - verification of the detected hybrid threats from Russia to the Republic 

of Bulgaria - challenges for national security.   

Hypothesis of the dissertation 

As far as Russia uses hybrid threats to international actors in its area of interest, 

they are expected to be applied to the Republic of Bulgaria as well, which generates 

challenges for its national security. 

Research methodology 

To clarify the capabilities and nature of Russia's hybrid threats and related 

problems, a systematic study of the literature is undertaken, including research on 

monographs, articles, reports and publications in periodicals, electronic media, national 

and international strategic and legislative documents. 

The research methodology is based on the use of a wide range of methods and 

approaches such as: 

- Historical method - studying and studying the evolution in the development of 

the theory of the hybrid threat and in particular - the conceptions of Russia. For this 

purpose, it is considered both in terms of its emergence and change over the years, and 

from the standpoint of its relationship with a specific historical period;    

- Holistic method - including a comprehensive analysis of the practice used by 

Russia and a synthesis of common characteristics, allowing the upgrade and theoretical 

development of knowledge about its hybrid threats;   
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- Content analysis - review, evaluation and analysis of basic conceptual and 

doctrinal documents that are relevant to Russia's policy for the realization of its national 

interests and priorities through the use of a hybrid approach to influencing and 

influencing;   

- Documentary method - collection of data and information from various sources 

and analysis of the content, allowing the detection of weaknesses in the national 

strategic and legislative documents for counteracting hybrid threats;   

- Method of observation - presentation of assessments of the peculiarities of the 

informal approach in the implementation of Russia's foreign policy;   

- Abstraction and concretization - mental separation from non-essential properties 

of hybrid threats applied by Russia, focusing on the concretization of connections 

between their individual elements, including the formulation of effects and risks;   

- System-structural method - a systematic study of Russia's behavior towards 

international actors and its structural combination in time to learn about the 

manifestations of hybrid threats;   

- Analogy and modeling - based on the similarity of the hybrid threats applied by 

Russia to international entities, a classification of possible approaches to impact on the 

Republic of Bulgaria is modeled;   

- Expert surveys - indirect study of the behavior of the studied object - Russia, 

through assessment and analysis of the circumstances characteristic of the preparation 

and implementation of a hybrid threat;    

- Measurements using the Cronbach's alpha coefficient - they are used to check 

the reliability of the results of the conducted expert survey and to assess the reliability 

of the answers;   

- SWOT-analysis - ensures the selection of an appropriate strategy for 

counteracting or neutralizing the hybrid threats implemented by Russia in order to 

ensure a sustainable balance of the security environment of the Republic of Bulgaria;   

- Brainstorming - supports the implementation of the SWOT-analysis, in the 

direction of obtaining an expert synthesis of the strengths and weaknesses of the national 

security system of the Republic of Bulgaria, as well as the external threats and 

opportunities of the security environment.    

The combined use of these methods allows the connection between the different 

results and conclusions, which allows for a comprehensive and in-depth study of the 

hybrid threats applied by Russia. 
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Limits 

Given the extensive nature of the topic and in order to achieve depth and relevance 

of research, the following limitations are applied: 

1. The focus of the study is in the field of national security and in this regard hybrid 

threats are considered only in its military-political sector.  

2. The definition of the conceptual apparatus is limited mainly to an in-depth 

disclosure of the nature and meaning of “hybrid threats” and the related definition of the 

terms “hybrid war”, “hybrid strategy”, “hybrid model”, “hybrid campaign or operation”, 

“hybrid methods”, “hybrid influence”, “hybrid actions”, “hybrid effects” and “hybrid 

manifestations” are reduced to their semantic interpretation.  

3. The military-political hybrid threats used by Russia on some of the international 

entities having a connection or similarity to the Republic of Bulgaria are considered.   

4. Russia's hybrid threats are not studied in detail from the point of view of the 

pursuit of arms competition through the use and implementation of new technologies 

and physical processes, incl. systems for artificial intelligence, for non-lethal impact, 

weapons of mass destruction, etc.  

5. The overall state of the national security system of the Republic of Bulgaria is 

not considered, but only its components, against which Russia mainly carries out hybrid 

threats.  

6. Due to the very large-scale energy component of the national security of the 

Republic of Bulgaria, Russia's influence on it is considered in the most general terms.   

7. According to art. 2 of the Russian Constitution   The Russian Federation is 

equivalent to Russia, and in this connection the short name of the state will be used in 

the present work. 

Structure of the dissertation 

In order to solve the research tasks and achieve the set goals, the dissertation is 

structured in an introduction, three chapters with conclusions to each of them, general 

conclusions and conclusion. 

The introductory part substantiates the topicality of the topic, its practical and 

applied nature and the formulation of the problem (purpose, tasks, object and subject of 

the research, research methods, limitations, main hypothesis). 

In Chapter One, the first and second research tasks are solved. An assessment of 

the nature and content of hybrid threats has been made and the conceptual apparatus has 

been clarified. A retrospective and up-to-date overview of military-political hybrid 

threats is presented. The definition and classification of hybrid threats of a military-

political nature have been substantiated. The documentary and the method of content 
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analysis review the main current concepts, strategies and doctrines of Russia, including 

the so-called. Gerasimov Doctrine, which express her views on the realization of its 

domestic and foreign policy goals. On this basis, its available capabilities for realizing 

hybrid threats have been revealed.   

The second and third research tasks are performed in Chapter Two. In it with the 

use of historical, documentary, holistic and system-structural methods, incl. through the 

methods of analogy and modeling, an in-depth analysis and classification of Russia's 

hybrid threats to certain international actors has been made. Russian hybrid threats to 

regional organizations against leading countries, former republics of the USSR and 

countries of the Western Balkans have been studied and classified. A special place is 

given to the analysis and synthesis, as well as to the classification of the probable 

directions and approaches for application of hybrid threats from Russia to the Republic 

of Bulgaria.  

Chapter three solves the fifth research task. The application of the methods of the 

expert research, the brainstorming and the SWOT-analysis confirmed the hybrid threats 

revealed in Chapter Two, applied by Russia, which are the main challenges for the 

national security of the Republic of Bulgaria. The achieved results significantly verify 

the performed analyzes, assessments and findings, which confirms the hypothesis of the 

dissertation.   

SECTION II. CONTENT OF THE DISSERTATION WORK BY 

STRUCTURAL ELEMENTS  

CHAPTER ONE. Hybrid threats of a military-political nature and an 

assessment of Russia's views and capabilities for their implementation 

1.1. Contemporary nature and content of hybrid military-political challenges 

and threats.  

The current understanding of the world's leading nations of their inability to 

achieve global dominance through the open use of military force has led to a rethinking 

of their ways of strategic opposition. As a result, a hybrid impact strategy has emerged 

that will determine the technology of confrontation for the future restructuring of the 

world for decades to come. 

1.1.1. Clarification of the conceptual apparatus.  

In order to define the conceptual apparatus related to the research, an approach has 

been adopted, which makes a section of the relations between the security environment 

and the security subject related to it. The emphasis is on the impacts, which in the field 

of international relations are mostly harmful and often lead to a state of crisis. The 

inability of the security entity to construct a security environment in its favor can lead 
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to crisis and conflict. Depending on the time of occurrence of the harmful effects, it may 

occur at the moment or at a later stage, and it may not be foreseen (Fig. 1.1.).  

 

Figure 1.1. Origin and crisis development curve  

  

The time horizon of the crisis gives grounds for defining concepts such as 

“challenges” and “threats”. To highlight the essence of the concept of “threat” (in 

Fig. 1.1. Is just before the point of origin), in the dissertation it is distinguished in time 

from the “challenge”. Both concepts are similar in the interpretation that they contain 

harmful effects with greater or lesser probability, but the difference is in their temporal 

(immediate, recent or remote) occurrence. To highlight the essence of the challenge, a 

working definition is introduced, consistent with the nature of the dissertation:  

The challenge is a set of conditions and factors in the security environment 

with the potential for harmful effects on the security subject and can be realized at 

a relatively distant time. 

It is found that if the “challenge” is not noticed or ignored in time, the negative 

consequences for the security entity lead to a state of “threat”. It is a subjective or 

objective feeling of direct, impending danger and is associated with the implementation 

of certain actions by the aggressor, which may be verbal or nonverbal. 

The dimensions of the concept of “threat” are diverse. It finds applications in the 

social sciences, humanities and exact sciences, and its practical lexical and speech use 

is extremely wide. However, for the purposes of research work, the following working 

definition is adopted: 
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The threat is a set of conditions and factors that presuppose the immediate 

occurrence of harmful effects on the security entity. 

Given the multifaceted nature of the concept of “threat”, the study focuses on its 

hybridity. 

1.1.2. Nature and content of military-political hybrid threats.  

In the interest of research, a review of the term 'hybrid' is made, which has 

multifaceted definitions depending on the scientific or practical field. In order to 

purposefully define the concept of “hybrid threat”, it is directed in the field of national 

security and a working definition is introduced in this connection: 

The hybrid threat is a set of interrelated conditions and factors that 

presuppose the immediate occurrence of synergistically enhanced harmful effects 

on national security. 

The subject of this study is not the etymology, myths and legends, biology and all 

aspects of national security, but the military-political hybrid threats. In this sense, the 

dissertation reveals the understanding of this concept through a retrospective and 

contemporary review of its nature and content to be sufficiently defined for the work.  

From a retrospective point of view, “military-political hybrid threats” are not a 

fundamentally new phenomenon. For the last seven thousand years of human history, 

the nature of war - be it traditional (conventional), asymmetric, of indirect action, of 

controlled chaos, using non-military methods of armed, political, economic and 

informational influence - has changed little. Its core remains the same - obeying the will 

of the enemy. At least because the human nature (biological, psychological, social) has 

not changed. In support of these claims, examples are presented globally and nationally, 

in different periods of human development.   

All this leads to the assessment of states that it is better to use hybrid forms to break 

the will of the enemy (albeit for a longer period of time) than by applying only military 

force, in which they suffer sanctions, lose part of their own population, destroy elements 

of the infrastructure and sectors of their economy, as well as the “conquered” enemy. 

The notion of a “hybrid threat” was legitimized and entered the public sphere 

steadily after Russia's annexation of the Crimean peninsula and its intervention by the 

separatist side in Donbass, Ukraine. In both cases, the population in these regions was 

“mentally detached” from Kiev. In connection with the actions and threats carried out 

by Moscow, various experts in the field of security and defense have given numerous 

definitions, which have significant points of contact in nature. At present, after 

reviewing a significant number of sources of leading organizations and countries in this 

field, incl. and at the national level, the study finds that there is still no single generally 
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accepted definition of the term “hybrid threat”, which is why it and its elements need to 

be analyzed and examined in more depth in order to synthesize and fully define. 

1.1.3. Definition and classification of hybrid threats of military-political nature.  

The analysis of the nature and content of “hybrid threats” gives grounds to consider 

that their important characteristic is their military-political character, insofar as they are 

related to the erosion of the enemy's resistance forces, and hence to its strength in 

military-political terms. In this regard, the assessment is that before proceeding to 

resolve a problem or situation by force, threats are present in the security environment 

and are applied by state and non-state actors. Their hybridity refers to modern flexible 

forms for their implementation, in the full range of material and mental means and 

capabilities with extensive use of political, diplomatic, economic, informational and 

other measures to impose will and achieve strategic goals.  

The relationship between military and political hybrid threats is so close that they 

must be explored in the overall security system and in the direction of the impact they 

have on its objects - the politico-military leaders of the state, union, coalition, and their 

taking of military-political decisions. In this sense, the definition of “military-political 

hybrid threat” could be upgraded as follows:  

The military- political hybrid threat is a set of deliberately interconnected 

conditions and factors - including armed ones, which presuppose the immediate 

occurrence of synergistically enhanced harmful effects on the security entity, 

achievable in the conditions of war.  

An important aspect not only for research work, but also for more accurate 

forecasting, early warning, prevention and response is the classification of “military-

political hybrid threats” (MpHT). The realization and protection of national interests in 

the modern security environment are influenced by the action of different military-

political hybrid threats. Classification as a method of cognition gives grounds for their 

typology, i.e. grouped on the basis of a feature or features. The study of hybrid threats 

as military-political gives us grounds to classify their classification to that of socio-

political crises and conflicts due to the direct causal link for their occurrence. 

The emergence of crises and conflicts is not sudden. In most cases, it is preceded 

by complex and contradictory processes, expressed in the primacy of the crisis over the 

conflict. In an expanded form, the algorithm of the emergence of crises and conflicts 

can be expressed through the sequence “challenges - contradictions - threats - crises - 

conflicts (war)”, which are essentially separate stages of conflict interaction (Fig. 

1.2.).      
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Figure 1.2. Causation of crises and conflicts  

  

As no one “sends” a message to the security subject about the existence of one or 

another challenge, very often its harmful influence cannot be avoided.  

Subsequently, the contradiction or dispute arises, which is based on the conflict of 

interests. Conflicts between disputing parties usually pose security threats. As a result, 

a crisis situation may arise, covering the initial stages of crisis escalation. If the crisis 

that has arisen is not overcome (prevented or resolved), it escalates into a conflict. In 

conflicts, one or both parties resort to coercive action, i.e. imposing their own will by 

force, and the strategy of their behavior begins to be based on victory, not agreement. 

Actions may be of a political, military, economic, informational or legal nature. The 

emergence of the crisis and the development and the end of the conflict are directly and 

inextricably linked to the emergence of the challenge (s), the development of the 

contradiction (s) and the transition of the threat to a new quality. Illustratively, these 

critical points are presented in the timeline of Chart 1.1.  

Challenges 

Contradictions 

Threats 

Conflicts 

Crises 
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Graph 1.1. Stages of development of crises and conflicts 

 

The graph illustrates the negative impact on the security environment and the 

consequent detrimental effects of the remote challenge (s) (1), followed by the 

occurrence of the contradiction (2) until the security subject realizes or clearly perceives 

(for each subject is different) threat (s) (3). Threats are a consequence of contradiction, 

while challenges precede and give rise to them. Failure to identify for subjective or 

objective reasons these changes in the security environment leads to a crisis (4) with 

tangible harmful consequences, which can escalate into conflict (5) and lead to a new 

state of the subject and its relationship with the environment. 

It can be seen from the above that in order to avoid the occurrence of a crisis or 

conflict, it is mandatory to identify the challenges and monitor their development, as 

well as to neutralize the emerging threats. For a more in-depth study of hybrid threats, 

it is necessary to typologies them by linking them to a common framework that covers 

the types of military-political threats and conflicts. The comprehensive analysis of such 

processes has an interdisciplinary (interdisciplinary) character. In connection with this, 

a number of theoretical developments of the academic circles have been studied, among 

which there enough diverse classifications depending on the problems and points of 

view are considered by them. 

The analysis of the considered classifications gives grounds to assume that the 

combination and the ratio of the forms (means) used for the realization of military-

political hybrid threats may vary depending on the circumstances. In this regard, if a 

certain mathematical model is applied, from the point of view of combinatory, it can be 

assumed that the attacking party is able to use an incredibly wide range of military-

political hybrid threats depending on their content and manifestation. They can operate 

within the existing traditional division between the military and civilian spheres of 
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society and beyond, incl. in places inaccessible to traditional instruments of force. In 

this regard, the following conclusion can be drawn: 

Undertaking large-scale simultaneous effects on multiple objects of the enemy in 

a relatively short period of time by various means muffles his senses, causing 

disturbances in perception, mental shock or concussion, and a corresponding feeling of 

physical, mental and moral insecurity and disorientation, leading to distrust. to the 

leaders of the community (the nation state), atomization of behavior and isolation from 

the outside world. All this reduces the resistance forces of the subject of security and 

presupposes easier submission to his will. 

As a result of the review, evaluation and analysis of the national (union) and 

foreign official documents and theoretical developments regarding the classification of 

threats and conflicts, in the interest of the present study the following classification of 

MpHT is synthesized in a summary tabular form (Table 1).  

Table 1  

№ SIGN IMPLEMENTATION KINDS 

1. 
Application of 

military force. 

In the form of warnings and 

demonstrations. 

MpHT, containing a warning 

about the use of military force. 

MpHT, including 

demonstrations for the use of 

military force. 

By applying limited military or armed 

force. 

MpHT containing limited use 

of regular military forces. 

MPHT, including the use of 

irregular armed formations and 

“proxy” military ones. 

2. 

Sphere of 

predominant 

manifestation. 

In the political, military, economic, 

informational, ethno-religious, etc. 

MpHT with a predominantly 

political character. 

MpHT with predominantly 

military / armed character. 

MpHT with predominantly 

economic character. 

MpHT with predominantly 

informational character. 

MpHT with predominantly 

ethno-religious character. 

3. 
Mode of 

impact. 

Mainly through increasing intensity of 

military / armed actions. 
Escalating MpHT. 

Mainly by causing political, economic, 

energy, social, ethnic, cultural and other 

similar problems. 

Evolving MpHT. 

4. 
Application 

status. 

The application of the elements of the 

hybrid threat has started actively. 
Actually applied MPHT. 

Prepared or available resources to 

implement the hybrid threat. 
Potential MpHT. 
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№ SIGN IMPLEMENTATION KINDS 

5. 
Ambitions of 

goals. 

- conquest or preservation of territory;  

- deprivation of sovereignty;  

- replacement of the political 

establishment;  

- change of the state structure;  

- Seizure of territories and states.  

Highly ambitious MpHT. 

- imposing unfavorable economic 

agreements;  

- imposing restrictions and priorities in 

foreign policy;  

- Change of the ruling political force.  

Moderately ambitious MpHT. 

- neutralization of trade, markets or 

financial assets;  

- imposing an embargo or freezing funds;  

- undermining domestic or international 

political positions;  

- to gain new positions in the system of 

regional and world international relations;  

- overcoming tension in one's own country.  

Low ambitious MpHT. 

6. 
Participating 

countries. 

Between two or more states or coalitions 

and alliances of states. 
Interstate MpHT. 

Between states and non-state actors. Non-state MpHT. 

7. 
Frequency of 

conduct. 

Disposable over a relatively long period of 

time. 
Sporadic MpHT. 

Regularly conducted and purposefully 

interconnected. 
Regular MpHT. 

8. 
Conducting 

domain. 

In one domain. One-dimensional MpHT. 

In several domains. Multidimensional MpHT. 

9. 
Social impact 

of the threat. 

Has direct effects such as: 

- imposes certain behavior;  

- restricts mobility in the social network 

(horizontally) and social hierarchy 

(vertically);  

- minimizes social roles and limits decision-

making autonomy.  

Firmly (structurally) 

influencing MpHT. 

Forms and influences exclusively in the 

field of symbols, signs, virtual artifacts as 

psychic. Achieves full and self-reproducing 

power, permanently implanted in the 

opponent in the form of perception and 

predispositions such as respect, admiration, 

love, etc. 

Soft (symbolic) influencing 

MpHT. 

Table 1. Classification of military-political hybrid threats  

 

With the preparation of this classification, the first research task was finally solved 

and the assessment of Russia's conceptual views and approaches to the realization of its 

national interests using hybrid threats was passed. 
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1.2. Current conceptual views and approaches of Russia for the 

implementation of hybrid threats.  

At present in Russia there are certain peculiarities in the formation of foreign 

policy, which is an important tool for the implementation of hybrid threats. On this basis, 

the long-term conceptual documents of the country are prepared, which reflect 

Moscow's modern understanding of its attitude to the processes, phenomena and state 

entities to expand its influence in the world and to protect national interests. The analysis 

of some of the main strategic documents gives an idea of Russia's intentions to 

implement a multilateral and systematic approach to upholding the set foreign policy 

goals and priorities, mainly through the implementation of hybrid actions. 

As of July 3, 2021, the updated National Security Strategy (NSS) of Russia is in 

force, which stipulates that the confrontation with the West has acquired a long, long-

term and increasingly dangerous character. For the United States and its allies, the 

Strategy introduces the status of enemy states, i.e. they cannot be talked about as a 

partnership for the foreseeable future. The NSS sends a clear signal to the West that 

Moscow reserves the right to react asymmetrically in attempts to violate its interests. . 

Special attention is paid to the threat of loss of Russian cultural sovereignty by making 

individual freedom absolute, promoting permissiveness, immorality and selfishness, 

instilling a cult of violence, consumption and pleasure. In this direction, measures are 

planned for the protection of cultural values, including internationally.  

The tasks set by the NSS are extremely hybrid in nature - the development and 

implementation of interconnected political, military, diplomatic, economic, 

informational and other measures to prevent the use of military force against Russia. It 

is considered necessary to take into account the changing nature of modern conflicts and 

to develop requirements for promising formations and new means of armed struggle. 

This suggests that the hybrid threats applied by Russia may take on new dimensions, 

incl. enriching the theoretical developments and their implementation in practice by 

developing new abilities.  

The updated (since 2016) Concept for Foreign Policy (CFP) of Russia names 

three new tasks in the foreign policy direction, which are aimed at strengthening the 

hybrid impact on a global scale. The first is “consolidating the country's position as one 

of the influential centers of the modern world.” The second – “non-discrimination of 

Russian goods, services, investments, using the capabilities of international and regional 

economic and financial organizations for these purposes.” And the third is 

“strengthening the positions of the Russian media and mass communications in the 

global information space and bringing the Russian point of view to the general public.” 
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The point on the problems of information security has been significantly expanded, and 

Moscow has declared that it can start using military means after the other possibilities 

have been exhausted, without specifying what they are. It can be considered that Russia 

will look for forms of influence with the instruments of hybrid threats in their full 

spectrum. The document allows for the possibility of applying “soft power” and building 

a “network alliance”1 against other countries. 

The Military Doctrine (2014) of Russia expands the range of internal and external 

threats to the country, on the basis of which the tasks for the military leadership and the 

military-industrial complex are reformulated in the direction of the use of the so-called 

indirect (hybrid) actions. These include the use of the protest potential of the population, 

radical and extremist organizations, private paramilitary companies and others.   

An important place in the dissertation is given to the so-called Gerasimov's 

doctrine2 (GD), which is an informal foreign policy program that clarifies Russia's 

contemporary concept of interstate conflict and equates military action with political, 

economic, informational, humanitarian, and other non-military measures. She became 

particularly famous for Russia's subsequent actions against Ukraine. For this reason, 

Gerasimov is considered the main ideologue of Russia's hybrid wars and threats. 

According to him, “the frontal clashes of large groups of troops (forces) at the strategic 

and operational level are gradually becoming a thing of the past” and are being replaced 

by contactless strikes with high accuracy - together with the actions of special forces 

combined with internal opposition forces. The goal is to achieve the most important 

strategic and geopolitical results by activating a wide range of non-military methods and 

means - overt and covert diplomacy, economic pressure, winning the sympathy of the 

local population, etc. In this context, the focus has shifted to using the weak links of the 

Western decision-making principle, which is based on a system of checks and balances. 

In contrast, the Russian model of government unites all power institutions, which makes 

coordination between them unencumbered.   

Gerasimov proceeds from the fact that the boundaries between war and peace are 

already blurred. In this way, open military aggression is covered up. 

The Gerasimov Doctrine effectively neutralizes NATO's containment doctrine. 

The successful conduct of a hybrid operation without violating Art. 5 of the Washington 

Treaty, turns deterrence into an empty phrase. The use of hybrid threat tactics slows 

down the reaction of the opposing side and its allies. For the first time, a “limited action 

                                           
1 A mechanism allowing the use abroad of informal contacts of its diplomats with representatives of official and local 

authorities and the media in order to exert influence. 
2 Two reports (2013 and 2016) by Gerasimov on the hybrid war. 
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strategy” is being made public and theoretically justified, which is linked to approaches 

to conducting military (Syria) or non-military (Donbass, Venezuela) operations in 

remote theaters. In the context of the global turmoil, the possibility of carrying out 

highly effective actions to protect Russian interests in other regions, incl. and in the 

Balkans. On a strategic scale, Gerasimov's approach is understandable: “respond to the 

threat by creating a threat.” 

Finding the existence of views on hybrid actions from Russia, it is necessary to 

reveal the ability to implement them, which is part of the implementation of the second 

research task. 

1.3. An overview of Russia's main capabilities for realizing hybrid threats. 

An important factor that determines a country's ability to achieve its foreign policy 

goals is its potential set of tools and capabilities. In this regard, of particular importance 

- not only for the study but also in the interest of the national security of the Republic 

of Bulgaria, is the knowledge, study and follow-up of Russia's capabilities to implement 

the priorities and related tasks in foreign policy from the point of view of hybrid threats.   

1.3.1. In the energy field. 

Russia is a significant and important producer and exporter of oil and natural gas 

worldwide. Moscow devotes a special place to energy policy in defending its national 

interests. Proof of this is the existence of special documents on this issue - the Doctrine 

of Energy Security and Energy Strategy until 2035.   

The Kremlin skillfully uses the geopolitical situation to shape its energy strategy, 

maintaining and improving its ability to exert pressure and threats on countries - 

regionally and internationally. He acknowledges that Europe's growing energy needs 

are forcing it to rely on its long-term neighbor Russia in the long run. This gives it a 

chance to speculate on prices when trading on long-term contracts. The main levers with 

which Moscow fulfills its foreign policy orders are the energy companies Gazprom, 

Lukoil, Rosneft and others. Moscow's goal, viewed in terms of hybrid threats, is to 

influence the public consciousness of the population in these countries through its 

energy foreign policy in order to impose its will.  

1.3.2. Aspects of Russia's cyber capabilities.  

In modern conditions, one of the most used and difficult to counter hybrid threats 

are attempts to intervene or control cyberspace. The Kremlin's quest to control it is part 

of an overall strategy to end US hegemony and discredit Western values. In this regard, 

Russia has been fulfilling the mission of the Information Security Doctrine (ISD) since 

2016. The main instruments with which the Kremlin carries out its activities in the ISD 
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are the Federal Security Service (FSS) and the General Directorate (GRU) of the 

General Staff of the Armed Forces.  

The FSS is the main cyber structure for information security. Performs tasks on: 

penetration into computer systems in order to extract information; interception, 

decryption and processing of electronic communications; conducting cyber-attacks 

mainly with viruses; development and improvement of cyber espionage software. One 

of the most important units of the General Directorate is the Cyber Command 

Department. Four cyber groups work for it, three of which have tasks related to hybrid 

operations. The most famous among them is “CyberBerkut”. 

Russia's ambitions to wage a hybrid war were announced in 2017 through the 

creation of the Information Operations Force. Their responsibilities include conducting 

large-scale propaganda campaigns on misinformation and falsification. A specific 

structure, formed in 2019 in the Armed Forces, are the 16 scientific companies 

operating. One of them - Company № 4, is under the command of the General 

Directorate and is responsible for cyber security.      

Russia's high capabilities in cyber operations will continue to pose a serious threat 

to the national and allied security of democracies. 

1.3.3. Skills in the defense and security sector.  

Russia's defense and security sector has developed capabilities for conducting 

hybrid operations that do not allow it to qualify as a military threat. For this reason, a 

significant place is given to them in the dissertation. 

The General Staff of the General Staff has the greatest capabilities in this direction. 

The reasons for this are given by the hybrid operations carried out by the General 

Directorate for the annexation of the Crimean peninsula and their actions in Donbas and 

Syria. According to media reports, the General Directorate is divided into 20 

departments. At the same time, the goals of his work are political, economic and 

technological organizations, as well as those functioning in the field of extraction and 

exploitation of natural resources.   

Another kind of force structures formed in 2013, which have significant 

capabilities for conducting hybrid operations, are the Special Operations Forces (SOF, 

the so-called polite green people). At present, SOFs have some of the best prepared units 

in the world. Their tasks vary in a very wide range: capturing and liquidating important 

politicians, organizing anti-government actions, creating guerrilla and paramilitary 

formations, covertly and openly sabotaging the activities of government bodies of other 

countries, disabling important military and industrial sites, disruption of communication 

channels.   
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In the context of hybrid threats, Russia is making open efforts to legitimize and 

use private military companies. 

CONCLUSIONS 

1. Increasingly, the settlement of international political relations is gaining a hybrid 

dimension, using a variety of forms and methods of different nature - in addition to 

military, economic, cultural, information. As major components of the security 

environment, threats are also becoming hybrid, making them increasingly sophisticated, 

interconnected and diverse.  

2. The variety of definitions and perceptions of the nature of hybrid threats 

introduces, in a national and allied format, confusion in their forecasts, assessment and 

existence. Their correct and complete classification is extremely important both for the 

definition and monitoring of the exact indicators for their occurrence and manifestation, 

as well as for the unity of the reactions, restraint, deterrence and their neutralization.  

3. The current analysis of Russia's conceptual and doctrinal documents reveals its 

ambitions, intentions and views for the realization of its foreign policy interests and 

priorities in the medium term. Due to the existing limitations of the foreign and domestic 

policy plan for the application of a firm / force approach, Moscow's aspiration to use 

priority of the hybrid methods and forms for defending its national goals is outlined.  

4. The study of the set of instruments and capabilities of Russia to realize its foreign 

policy interests through hybrid threats gives grounds to believe that the GRU of the Air 

Force will remain mainly engaged in Russian hybrid actions, given the built, maintained 

and evolving wide abilities. Moscow is expected to strive to maintain them at a high 

level, including to improve perceptions of their use, which creates significant challenges 

for global and regional stability, including the national security of the Republic of 

Bulgaria.   

  

II. ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF RUSSIA'S HYBRID 

THREATS TO INTERNATIONAL ENTITIES  

To reveal the true nature of Russia's hybrid threats, the study focuses on analyzing 

its actual actions on selected international actors, including and the Republic of 

Bulgaria. On this basis, the assessments of the objective situation and processes of the 

interaction of the individual international entities are imposed on the first theoretical 

classification of hybrid threats prepared in Chapter. The results give an idea of the 

emerging trends and patterns regarding the implementation of hybrid threats from 

Moscow, which will support in scientific and practical terms their forecasting, early 
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warning and counteraction. They are presented tabular by areas - based on the 

classification table of hybrid threats from Chapter One.   

2.1. Realized by Russia hybrid threats to international actors.  

The study of the hybrid threats used by Russia to international subjects fulfills the 

third and fourth tasks of the dissertation. Disclosing them in its infancy facilitates and 

supports the adoption of adequate management decisions in order to protect the union 

and national security. Since 2014, Moscow has been making serious efforts in a 

multifaceted, systematic and selective manner to oppose the Western model of 

civilizational development and has used multi-layered, large-scale and long-term hybrid 

threats in this direction.  

In order to realize its national interests, Russia applies specific hybrid strategies to 

each international entity, according to the economic situation and resources. For their 

detailed disclosure in the dissertation, however, an analysis was made only of individual 

international entities, against which the Kremlin's hybrid threats are the brightest and 

can be considered as significant challenges for the security environment of the Republic 

of Bulgaria, as it converges on one or another sign with their environment. At the same 

time, on its basis it will be possible in the future to develop appropriate indicators for 

preventive detection of hybrid risks and threats, which will contribute to reducing and 

even neutralizing national vulnerabilities and permeability.  

The focus of the study is focused on the analysis and assessment of Russian hybrid 

threats only to some regional organizations in which the Republic of Bulgaria is a 

member and on which the Kremlin exerts significant pressure, destabilizing global and 

regional stability. Subsequently, the assessment focused on the leading (G-7) countries 

in the world, with which Russia currently has the most confrontational relations - the 

United States, Britain and Germany.  

In order for the research to be effective, the aim is to assess and analyze hybrid 

threats to countries close to the profile of the Republic of Bulgaria - European, from the 

post-Soviet space, "small", and considered a reference object of modern Russian hybrid 

aggression are Ukraine, Georgia, the Baltic republics (Latvia, Lithuania, Estonia) and 

the countries of the Western Balkans (Serbia, Montenegro, BiH and the Republic of 

Northern Macedonia).   

In this way, the spectrum of the hybrid threats realized by Russia is almost 

completely covered and their possible negative synergetic effect, which may have on 

the security environment of the Republic of Bulgaria and respectively on its national 

interests, is assessed.  

2.1.1. Regional organizations - NATO and the EU.   
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The study pays special attention to Russia's relations with NATO and the EU, 

which have sharpened since its conflict with Ukraine in 2014. The Kremlin's hybrid 

strategy against the two organizations using a wide range of tools, including h military 

and civilian. Moscow's policy aimed at destroying the unity of the EU and NATO is 

analyzed. Evidence of her direct actions through diplomatic moves, information 

campaigns, political propaganda and cyber operations has been provided. Fraud and 

refutation are key elements of Russia's hybrid action. In NATO and EU member states, 

Russia makes extensive use of the planned, given the conjuncture, organization of local 

protests, rallies, even sabotage, whose participation (deliberately done) and attributing 

responsibility to Moscow is difficult to prove. The presence of high levels of corruption 

in individual countries, dissatisfaction with the authorities, the very low level of military 

capabilities, the increased influence of the Russian media, cultural and religious ties and 

others are vulnerabilities that pose a risk of Russian hybrid aggression. The 

disinformation campaigns conducted in these areas make it partially difficult to reach 

agreements within the two organizations on accountability and response. The different 

positions of the member states with Russia, their different vulnerability to the 

instruments it uses (for example, the threat of interruption, reduction or increase in the 

price of energy resources) create different understandings between the allies on the 

threat assessment, response and undermine unity. At the same time, Russia's indirect 

moves have been revealed, focusing its foreign policy efforts mainly on expanding its 

influence in the post-Soviet space, countering Western initiatives in areas it believes 

have sovereign powers, and diversifying foreign trade and military ties. Russia's use of 

its military machine as a tool for coercion and persuasion or the so-called heavy metal 

diplomacy is an essential hybrid way of threatening the Euro-Atlantic community.   

It is estimated that many of the elements of hybrid threats remain beyond the 

capabilities of the mandates and capabilities of the EU, especially NATO, which is not 

yet prepared to address these issues. 

2.1.2. Leading countries in their development - USA, Great Britain and Germany.  

The current state of Russia's relations with the leading developing countries - the 

United States, Great Britain and the Federal Republic of Germany - can be 

described as extremely confrontational. Russia's sanctions imposed after 2014 have 

dramatically changed its attitudes, positions and actions in the bilateral dialogue, which 

is determined by its relative weakness towards these countries. In this regard, Moscow 

is acting asymmetrically and often successfully. In general, the focus of possible and 

successful Kremlin hybrid forms of expression is concentrated in the realm of “soft” 

and partially “intelligent power” - diplomacy, intelligence, demonstration of capabilities 
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and power, military provocations, cyber and information operations, culture and history. 

. Much of the effect that Russia is aiming at is to discredit them domestically. The 

direction to be followed is not the search for a kinetic but for a cognitive effect, a change 

in thoughts, behavior and the formation of attitudes in the societies of these countries. 

In recent years, Russia has effectively demonstrated hybrid actions and operations in the 

gray area, which provoke strategic rivalry at a lower level, which these countries 

consider unprepared. With its propaganda nature of its hybrid activities in the field of 

culture and history, Moscow aims to gain the attention, respect and sympathy of the 

American, British and German peoples with the sign of symbols, Orthodox values and 

worldview. Indirectly, the challenge for the United States, Britain and the Federal 

Republic of Germany, which is actively used by Russia, is the growing tendency to 

strengthen nation-states and weaken the global institutions created by the West - the so-

called the Pax Americana system, the disintegration processes in the EU (Brexit, the 

ambiguous positions and actions of Germany, etc.). There is no reason to expect that 

hybrid methods of influence will be discontinued or limited in the current Russian 

political configuration.      

2.1.3. Countries, former republics of the USSR.  

The Baltic States - Lithuania, Latvia and Estonia - are one of the main areas in 

which hybrid threats from Russia are most clearly indicated. The countries' relations 

with Moscow are developing entirely according to a negative scenario. The current 

political behavior of the Baltic States is dictated by the Kremlin's constant hybrid 

threats. Russia is well acquainted with the public life of Latvia, Lithuania and Estonia 

and is able to have a comprehensive negative impact in order to destabilize the situation 

in them. Moscow's goals are to influence the domestic political processes of these 

countries in its own interest and to indirectly disorganize, disrupt and undermine their 

foreign policy cooperation with the EU and NATO. The tools used by Russia are mainly 

hybrid non-violent in nature and focus on politics, economics and the social sphere. The 

Kremlin also applies various scenarios of hybrid impact to the Baltic republics, skillfully 

scanning critical and potential vulnerabilities, prioritizing them conjecturally so that the 

countries are complex, personally, directly or indirectly attacked. Russia's demonstrated 

potential for conducting conventional military operations with ongoing operational-

strategic exercises (West 2019 and the forthcoming West 2021) poses a high risk and 

threat to countries, although such a move is very unlikely due to the avoidance of 

conflict with NATO.  

The main argument and mechanism for Russia's pressure on the Baltic States is the 

use of the large Russian-speaking population in them. Russian political parties are a 
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powerful tool for the Kremlin's hybrid influence. Russian propaganda, controlled and 

financed by the state, also has a huge impact on the Russian-speaking population in the 

Baltic States. The Kremlin-funded policy of setting up a “troll factory” has been 

particularly active in recent years. The Baltic “elves” are already working against them 

- a group of volunteers on the Internet who are looking for these trolls and bots and 

oppose Russian online propaganda.  

In economic terms, Russia has various levers of influence over the Baltic republics. 

Naturally, the greatest potential hybrid threat not only to the Baltic States but also to 

NATO is the likelihood of conventional aggression by Russia. Although it is considered 

unlikely, it has not yet been reduced to zero. 

The study focuses on the analysis of Russia's ongoing and focused policy to expand 

its influence in the South Caucasus. It is implementing a set of hybrid strategies and 

operations against Georgia to hamper its ambitions to join Euro-Atlantic structures. To 

offset its efforts, Moscow has implemented a hybrid approach, combining political, 

economic, informational, religious, military and other mechanisms. It uses the territories 

of the self-proclaimed republics of Abkhazia and South Ossetia as platforms for 

influencing the country. Russia has limited political goals vis-à-vis Georgia and has no 

economic interest in annexing those territories. The long-standing close ties between the 

two nations and Georgia's frustration with the attitude of Western countries towards its 

efforts to join the EU and NATO have led to the dosed normalization of its contacts 

with Russia. However, this has further opened up Moscow's potential for hybrid effects. 

Trade, cultural, sports, scientific, religious and business contacts are gradually 

intensifying. In the long run, Moscow is expected to maintain its policy towards the 

South Caucasus, as it perceives it as a natural zone of influence on a global scale. It is 

possible that it will become more aggressive - especially as Tbilisi deepens its contacts 

with NATO.  

In this regard, the study provides an overview of Russian hybrid actions in the 

events in Ukraine. The assessment of the crisis in the country showed that Moscow has 

implemented a number of politico-military approaches that have the characteristics of 

hybrid actions. In this territory, Russia has set a shining example of the use of the full 

range of conventional and unconventional military means, which some experts consider 

the standard of hybrid warfare. The analysis of its implementation gives grounds to 

claim that the leading activity is played by the increased activity of the Russian special 

services and the ongoing information campaign. In the course of the armed conflict, 

Moscow effectively used the methods of cyber warfare. Actively uses in the hybrid 

actions servicemen of the Special Forces, but by disguising them in uniforms without 



24/39 

identification marks. The so-called Energy warfare is already gaining ground as a key 

tool in the economic dimension of Russia's hybrid operations. Russia's corrupt 

representatives of the Ukrainian administration, security forces and armed forces are a 

challenge that the Kiev government has limited ability to counter. Russia's involvement 

in the Ukrainian crisis can be classified as a successful demonstration of conducting a 

hybrid operation while maintaining readiness to move to a higher level of opposition. In 

hybrid operations, Russia takes advantage of Ukraine's weaknesses, or the so-called 

gray areas. It is also in its interest to lack a unified position among EU members, which 

has a negative effect on NATO's quick and decisive decisions.   

The approach to Kiev largely reveals Moscow's views on conducting hybrid 

operations not only in specific conditions, but also in the near future. The general 

assessment that can be made is that Russia has achieved its political goals towards 

Ukraine - blocking its Euro-Atlantic path, worsening the security and economic 

situation of the country in the long run, securing its final access to the international 

ocean, raising the self-confidence of the Russian people.  

2.1.4. Western Balkans - Serbia, BiH, Montenegro and the Republic of Northern 

Macedonia.   

The region of the Western Balkans is especially important for Moscow - given its 

ambitions to limit NATO and EU enlargement in it. Its political goals are rather limited: 

freezing the current status quo in Serbia, BiH and Kosovo; maintaining its current 

control over the region, preventing its further Euro-Atlantic orientation. For the time 

being, the observed indications give grounds to believe that there are no direct military 

threats from Russia to the region. It has no territorial claims on these countries, which 

determines the type of hybrid threats from which countries are threatened. It applies a 

direct or indirect approach to target countries. 

Russia sees the Western Balkans as an opportunity to undermine EU and NATO 

enlargement initiatives by exploiting weaknesses within and between countries in the 

region. In this respect, they are a vulnerable periphery of Europe, where the Kremlin 

can build a foothold, recruit supporters and ultimately maximize its leverage with the 

West. To achieve its goals, Moscow is actively using hybrid forms of influence - 

political, media and economic.  

For this purpose, the study examines the hybrid threats and methods used by Russia 

to exert influence and pressure on some countries in the Western Balkans - Serbia, 

BiH, the Republic of Northern Macedonia and Montenegro. Moscow's hybrid 

models, threats and priorities to each of the countries, supported by the relevant 

arguments, are outlined. It is estimated that with indications of declining control over 
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regional processes, it is possible that Russia will turn to more aggressive methods of 

action, as hybrid threats will grow into visible forms of hybrid warfare. This will 

significantly increase security risks in the Western Balkans, given the persistence of 

inter-ethnic hostility, political revanchism and nationalist sentiments, as well as the 

presence of relatively well-organized extremist and nationalist formations with weapons 

and combat experience.   

2.2. Classification of hybrid threats applied by Russia to international 

entities.  

In order for the present study to be sufficiently complete in the practical dimension, 

it compares the first general theoretical classification of hybrid threats introduced in 

Chapter (structured in Table 1) with the real hybrid threats of Russia to international 

entities revealed in Chapter Two. As a result, personal classifications are prepared in a 

synthesized and summarized tabular form. The classification thus obtained by 

individual international entities makes it possible to reveal in detail the Kremlin's real 

ambitions for each of them. The practical effect is to clarify not only Russia's hybrid 

strategies and threats, but also to reveal the vulnerabilities that favor Russian aggression. 

This direction of the research helps to evaluate, analyze and classify the realized hybrid 

threats from Russia to the Republic of Bulgaria.   

2.2.1. Regional organizations - NATO and the EU.   

The analysis of the hybrid threats to regional organizations carried out by Russia 

gives grounds to believe that they cover almost the entire spectrum of the typology 

proposed in the dissertation. Moscow works to achieve effects without the use of force, 

fulfilling from low to high ambitious goals, with a wide range of reasons, symbolically 

and structurally. 

2.2.2. Leading countries in their development - USA, Great Britain and Germany.  

On the one hand, the classification of the hybrid threats realized by Russia in 

relation to the leading countries in the world analyzed in Chapter Two of the study - the 

USA, Great Britain and Germany, gives an opportunity to understand the details of 

Moscow's abilities and possibilities to use them. . On the other hand, the effect is to 

highlight in a generalized form the possible vulnerabilities and challenges for their 

security environment.    

2.2.3. Countries, former republics of the USSR.  

Chapter Two of the study analyzed Russia's hybrid threats to countries that were 

former republics of the USSR. The comparison of this qualitative assessment with the 

first classification of hybrid threats developed in Chapter leads to a quantitative idea of 
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their real impact on these countries and supports the approach to study the challenges to 

the security environment of the Republic of Bulgaria.  

2.2.4. Western Balkans - Serbia, BiH, Montenegro and Northern Macedonia.   

The classification of Russia's hybrid threats to countries in the Western Balkans - 

Serbia, BiH, Montenegro and Northern Macedonia - is essential for recognizing 

Moscow's true role in the Balkans.  

2.3. Probable directions and approaches for application of hybrid threats, 

impacts and pressure from Russia to the Republic of Bulgaria.  

In the dissertation work through analysis and comparison are revealed probable 

directions and approaches for application of hybrid threats, influences and pressure from 

Russia to the Republic of Bulgaria. The fourth task of the research is performed.  

The Republic of Bulgaria is perceived and is perceived as a “small country” that 

has limited resources to use “hard power” in conducting its foreign policy and security. 

The awareness of the political elite in the mid-1990s of this fact led to the sharing with 

a number of other countries of common values in the framework of NATO (2004) and 

EU membership (2007). Its membership in NATO and the EU has made Russian 

pressure somewhat meaningless. Nevertheless, Sofia is among the Euro-Atlantic 

members, where Moscow's influence is particularly strong. The continuing with 

intensive intensity Russian-Bulgarian cooperation in vulnerable to hybrid impact areas 

- politics, economy (energy), defense, culture, etc., created in the Kremlin the feeling 

that the Republic of Bulgaria is one of the easiest ways to achieve its strategic goal - an 

opportunity to exert pressure in the struggle for supremacy with the West. Moscow's 

hybrid actions cover all spheres of Bulgarian public life, but are mainly with the use of 

“soft power” - politics, diplomacy, intelligence, economics, social relations, culture, 

religion, education. The realities show that so far it has medium to low levels of ambition 

goals. However, one should not rule out an option in which, in order to defend its 

national interests, Russia would also resort to force against Bulgaria.       

2.3.1. Policy and economic impacts. 

After the democratic changes that have taken place in Europe since 1989, the 

contacts of the Republic of Bulgaria with Russia in the political field are mostly not 

very confrontational. This gives Moscow grounds to wait, maneuver and look for 

opportunities to expand its presence in Bulgaria. As the main subject of influence, she 

finds the party field. The arguments supporting this thesis in the study give grounds to 

believe that at the political level the Kremlin is making every effort to change the 

political landscape of the Republic of Bulgaria in its favor or at least to create on a 

permanent basis domestic and allied with NATO and the EU problems.    



27/39 

The economic ties that Russia maintains with the Republic of Bulgaria are its 

strongest support for influencing Bulgarian domestic political life. The link between 

business and politics, fueled by corruption and a lack of transparency, provides the 

Kremlin with ample opportunity to influence the situation in the country. The presence 

of Russian capital and cash flows in the Republic of Bulgaria is the highest, as most of 

them pass through third countries in sensitive sectors such as energy, infrastructure, 

communications and banks. Russia's continuing economic influence in Bulgaria is 

fueled primarily by vulnerabilities such as lack of transparency in governance, political 

interference in the work of regulators, close Bulgarian-Russian ties between business 

and the political elite, and the lack of accountability mechanisms.    

Russian influence in the field of energy occupies a critical place for the national 

security of the Republic of Bulgaria. Moscow's hybrid manifestations in this area have 

synergistic effects on other sectors of economic life, and they turn Russia's hybrid 

threats against the country into significant challenges for its stability and sustainable 

development. Russia's energy policy both in Europe and in the Republic of Bulgaria 

pursues a number of long-term goals, including: ensuring the demand for raw materials; 

use of Sofia as an ally in foreign energy diplomacy; keeping competition under control; 

expanding access to end users for maximum profits; protection of the interests of large 

Russian companies; delaying and even blocking supply diversification.   

With its significant predominance on the local Bulgarian market, Russia has great 

political weight due to the fact that energy is essentially a political commodity, with the 

government playing a leading role in this process, and it is a function of business. In this 

regard, the relative power of Russia and the Republic of Bulgaria dictates the terms of 

the treaties. It is this reason that makes almost the entire energy system of the Republic 

of Bulgaria in its gas and electricity (nuclear energy) segment (excluding that of 

renewable energy sources - RES) dependent on Russia. The bilateral long-term 

agreements concluded in these areas leave Sofia dependent on 100% of nuclear energy 

and about 90% of natural gas imports. Although oil imports have been completely 

transferred to private hands (excluding the still non-functioning State Oil Company - 

established in early 2021), 80% of it comes from the Russian side. What works in 

Russia's favor is the country's widespread use of energy. Political appointments in state-

owned companies, irregular public procurement, poor management of investment 

projects, lack of transparency and public oversight, etc. are successful ways for Moscow 

to enter the Bulgarian energy sector.      
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2.3.2. Hybrid threats in the security and defense sector. 

The challenges for the Republic of Bulgaria related to the hybrid threats 

implemented by Russia in the security and defense sector are serious. In this regard, 

one of them is the use of “hard power” by Moscow. Control and domination of the Black 

Sea allow it to easily project its power over part of the European continent - mainly the 

Balkans and Central Europe. Through the drastic increase of its military presence and 

power in the Black Sea region, it has reduced stability, increased unpredictability, 

changed security conditions and led to an increase in threats, incl. and for the Republic 

of Bulgaria. The hybrid threats implemented by Russia in the defense and security sector 

of the Republic of Bulgaria aim to slow down the process of modernization of the 

Bulgarian Armed Forces as long as possible and on the other hand, through political 

lobbying, it influences the change of decisions taken at the state level. As a result, the 

military modernization of the Republic of Bulgaria has almost stopped due to lack of 

resources, political disputes and bureaucratic inefficiency. These vulnerabilities favor 

Russia's hybrid actions. The hybrid threats implemented by Russia in the Defense and 

Security sector must include the actions of the Russian intelligence services, the 

emanation of which is the arrest (March 18 , 2021 ) of former and current employees of 

the Military Intelligence Service in accusations of providing classified information 

concerning national and union security.        

2.3.3. Influences in the social, cultural, educational and spiritual spheres.  

The hybrid threats to the Republic of Bulgaria applied by Russia in the social, 

cultural, educational and spiritual spheres are the most widely used. They 

significantly and permanently destabilize national security and are significant 

challenges for the country. They are realized mainly by conducting information 

operations, or the so-called soft power, and are aimed at certain target audiences in 

society: families from mixed marriages, minors, socially disadvantaged (unemployed, 

retired), illiterate, ethnic groups, bulgarian minorities abroad and others. Russia's goals 

with regard to the Republic of Bulgaria are to influence public attitudes, form public 

opinion, cause confusion among the population, and, as a last resort, to replace its 

political establishment in its own interest. In this regard, Moscow uses a wide range of 

tools and mechanisms - disinformation and propaganda campaigns, media and social 

networks, misleading information, party funding and populist organizations. The 

Republic of Bulgaria is very vulnerable to hybrid actions in the direction of historical 

and religious (Orthodox) relations. The Russian and part of the Bulgarian print, Internet, 

radio and television media play a central role in spreading the Kremlin's message. They 

find their audience in the Republic of Bulgaria extremely easily and influence the 
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Bulgarian deeply psychologically, who, dissatisfied with his daily life, is inclined to 

believe in Russian support. Russia's forms of hybrid influences are multi-layered, 

including cooperation in science, sports, trade and culture.       

Russia considers the Republic of Bulgaria to belong to a group of pro-Russian 

members of the EU and NATO. It turns out to be there really weak link with the most 

significant vulnerabilities for hybrid impact. In this regard, it is important to monitor 

indicators for the emergence of hybrid threats and the trend of their development in 

areas of critical and potential for the Republic of Bulgaria vulnerabilities.   

2.4. Classification of the hybrid threats applied by Russia to the Republic of 

Bulgaria.  

As can be seen from the analysis of the real and possibly applied by Russia hybrid 

threats to the Republic of Bulgaria, they have different dimensions (direction, scope, 

depth of penetration, periodicity, scale, etc.) and are implemented according to global, 

regional and domestic policy situation. For their clearer measurement and evaluation 

they are related to the one presented in item 1.1.3. classification of hybrid threats.  

CONCLUSIONS 

1. After Putin came to power (in 2000), statehood was strengthened in Russia and 

the country moved towards a gradual improvement in the socio-economic situation, an 

increase in military power and the restoration of the nation's self-confidence. The 

domestically maintained high public rating gave Putin grounds to declare ambitions to 

regain Russia's leadership not only regionally but also globally. To fulfill these 

intentions, Moscow has taken on the task of restoring and expanding its influence 

globally among NATO and EU member states and partners. The applied hybrid means 

in this direction have detrimental effects on the regional and national security and 

represent serious challenges, incl. for the Republic of Bulgaria.   

2. Russia's continuing aggressive behavior on the international stage gives grounds 

to believe that the negative trends in this direction will continue in the long run and 

because of its imperial ambitions to rise to the level that the United States occupies in 

world politics, or displace their global influence.  

3. The assessment on the basis of the prepared classifications of the hybrid threats 

used by Moscow to regional organizations and countries shows the real positions of the 

implemented specific hybrid strategies - depending on the pursued foreign policy goals, 

the volume of vulnerabilities revealed in the security entity and environmental trends of 

security.    

4. The study of the permeability of the security environment of the Republic of 

Bulgaria and the classification prepared on this basis reveal many problematic areas for 
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hybrid impact, which Russia skillfully takes advantage of, and this is a serious challenge 

for national security, incl. of the EU and NATO.   

5. For the time being, Russia does not set high ambitious goals in terms of its hybrid 

impacts on the Republic of Bulgaria. However, it should not be ruled out that in the 

future they may change and its desired ultimate state of ambition to reach the level of 

large-scale hybrid warfare, which will be a critical challenge to the country's national 

security.  

  

III. VERIFICATION OF THE HYBRID THREATS IMPLEMENTED BY 

RUSSIA TO THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF 

BULGARIA   

With the verification of the hybrid threats to the national security of the Republic 

of Bulgaria applied by Russia, the fifth task of the dissertation is fulfilled.  

3.1. Expert study of the possible challenges for the national security of the Republic 

of Bulgaria from hybrid threats applied by Russia. 

Given the complexity of the structure of hybrid threats and the difficulties of their 

early identification, as well as the numerous and mostly random factors influencing the 

global, regional and national military-political situation, the result of a high degree of 

reliability is not a mathematical model but the widely used expert method. “Control 

cards” (method B.4 according to BDS EN 31010: 2010) with anonymous consultation 

with the opinion of a sufficient number of experts.  

3.1.1. Justification of the approach to applying the “Control cards” method. 

Due to the administratively limited access to the experts in Russia, incl. the study 

of hybrid threats, the questionnaire technique is appropriately applicable, and it is 

anonymous. 

The hybrid threats identified in advance in Chapter Two, implemented by Russia 

to international entities, are defined as a qualitative or first phase of the study. Its 

quantitative second phase is realized through the application of different types of 

questionnaires (questionnaires), the processing of which leads to statistical conclusions, 

through which the results formulated in the first phase are checked. 

In the present study, the aim of the method of “Control cards” in the form of a 

questionnaire is to study and summarize through statistical methods the opinion of 

respondents on: confirmation of the first classification of military-political hybrid 

threats developed in Chapter and its possible supplementation; the validity of the hybrid 

threats identified in Chapter Two, implemented by Russia to the Republic of Bulgaria, 

which pose challenges to its national security; detection of possible new hybrid threats 



31/39 

from Russia to the Republic of Bulgaria; separation of those of them that are not 

sufficiently important for the national security of the Republic of Bulgaria.    

In other words, the survey answers the following two hypotheses: 

1. The developed classification of hybrid threats corresponds to the modern 

military-political realities and presents precisely and clearly enough some of the 

components of the international security environment.  

2. The identified 24 types of hybrid threats, possible for application from Russia 

to the Republic of Bulgaria, typed on 9 grounds, are challenges for its national security, 

but there could be others that have not been assessed and analyzed.     

In accordance with the methodology of preparation of questionnaires and the 

peculiarities of the present study, the following survey documentation was developed: 

1. Introduction to the completion of the Control Card for possible confirmation of 

the classification of hybrid threats and their implementation from Russia to the Republic 

of Bulgaria.   

2. Control card for possible confirmation of the classification of hybrid threats and 

their implementation from Russia to the Republic of Bulgaria.   

3. Questionnaire for possible confirmation of the classification of hybrid threats 

and their implementation from Russia to the Republic of Bulgaria.   

The control card was prepared in the form of a combined questionnaire of closed 

and open questions for opinion. The closed question refers to the opinion of the 

respondents on the classification and the hybrid threats to the Republic of Bulgaria 

implemented by Russia. The answers are: “Yes, I agree”; “No, I do not agree”; “I cannot 

decide”.  

3.1.2. Results from the implementation of the survey by the method of “Control 

cards”.  

The number of respondents is 30 (thirty), which is determined by the number of 

administratively provided access to experts, and processing was performed using the 

widely used specialized program for statistical analysis of data of IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences), version 22 .  

A) RESULTS OF THE CLOSED ISSUE  

It is important to note that all respondents answered the closed question for opinion 

on all 28 situations, which is positively indicative both in terms of the selection of 

respondents and their serious approach to the survey, as well as its appropriate 

compilation.  

In the total number of 840 (30x28) answers to the opinion on the control card, the 

frequency distribution of the codes “1” (“Yes, there are such hybrid threats”), “2” (“No, 
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there are no such hybrid threats”) and “3” (“I cannot judge”) are respectively: 614 

answers with code “1”, which is 73%; 186 responses with code “2”, which is a little 

over 22%; 40 answers with code “3”, which is almost 5%. This gives grounds to draw 

the following conclusions: 

1. The answers with code “1” prevail, which together confirm the implementation 

of the hybrid threats from Russia to the Republic of Bulgaria indicated in the 

questionnaire and the questionnaire, which confirms Hypothesis № 2 of the survey 

objectives - the identified 24 types of hybrid threats possible for Russia to the Republic 

of Bulgaria, typologized on 9 grounds, are challenges for its national security.        

2. The answers with code “3” are a relatively low percentage, which means that 

the textual wording of the hybrid threats applied by Russia to the Republic of Bulgaria 

proposed to the respondents is understandable and correct.  

The study made a more in-depth assessment of the results of the survey with an 

interpretation of the respondents' answers to the individual questions, typed according 

to the classification of hybrid threats, on the nine grounds. 

B) RESULTS OF THE OPEN QUESTION  

In order to best answer the objectives and the hypotheses set out in Chapter Three 

for verification, content analysis (content analysis) is used to process and analyze the 

answers given in the open-ended question. In the study, the opinions expressed are 

classified into the following groups for the implementation of content analysis by: sign 

of the hybrid threat; realization of the hybrid threat; the type of hybrid threat; type of 

assessment (confirming and denying the type of hybrid threat). 

Out of 30 respondents, only 6 exercised their right to express an opinion on the 

open question - a total of 26 answers were given. The general analysis of the opinions 

of the respondents on the open question shows that they confirm hypothesis № 1 and 

hypothesis № 2 of the objectives of the survey, namely:    

- The developed classification of hybrid threats corresponds to the modern 

military-political realities and sufficiently accurately and clearly presents some of the 

components of the international security environment;  

- The identified 24 types of hybrid threats, possible for application from Russia to 

the Republic of Bulgaria, typed on 9 grounds, are challenges for its national security, 

but there could be others that have not been assessed and analyzed.     

The quantity and especially the quality of the opinions on the open question, 

confirming and clarifying the respective closed question, are sufficiently indicative to 

confirm the goals and hypotheses of the present empirical research. Examples are 
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included as content, which are objective evidence of the sign, implementation and type 

of hybrid threat. 

The study also interpreted the survey using the computer-calculated coefficient of 

internal consistency “Cronbach's alpha”. The obtained high results (α = 0.743) give 

grounds to assume that the measurements prove their reliability, they are consistent and 

credible. 

3.2. SWOT-analysis of the possible challenges for the national security of the 

Republic of Bulgaria from hybrid threats applied by Russia.  

The implementation of a SWOT-analysis of the possible challenges for the national 

security system of the Republic of Bulgaria from hybrid threats applied by Russia 

ensures the selection of an appropriate strategy for counteracting or neutralizing them 

in order to ensure a sustainable balance of the environment security. On the basis of a 

"brainstorming" with five experts with appropriate professional experience, the inherent 

strengths and weaknesses of the national security system were identified, as well as the 

opportunities and threats external to the security environment. The results are presented 

in the SWOT-matrix of FIG. 3, as in the four quadrants of the table are presented the 

most significant summarized findings from the conducted “brainstorming”. 

 

INTERNAL FACTORS 

(we can influence them) 

Quadrant I.                                STRENGTHS (S) 

1. The membership of the Republic of Bulgaria in 

the EU.   

2. The membership of the Republic of Bulgaria in 

NATO.   

3. Modernization and adaptation of the armed 

forces to the standards and innovations in NATO.  

4. Building a democratic society.  

5. Formation in a significant part of the population 

of a positive attitude towards the democratic 

structure of the state and the functioning of 

society.  

6. A functioning market economy linked to EU 

and NATO countries.  

7. Relatively well-developed media freedom.  

8. Large economic emigration in the EU and 

NATO countries, linking it with the population and 

administration of these countries.  

9. Bulgarian presence in Russia - diaspora, labor 

migration, legal representations, NGOs, etc.   

10. Support of a large part of the population of the 

established form of government.  

Quadrant II                               WEAKNESSES (W) 

CRITICAL VULNERABILITIES 
1. The Republic of Bulgaria is a “small” country with 

the restriction to use only “soft power” in conducting 

foreign policy and ensuring security.   

2. Deficits in the democratic functioning of society 

and the state, calling into question the foreign policy 

orientation due to the still developing but not 

strengthened democracy, low use of national human, 

material and financial resources and lack of political 

will for long-term and purposeful increase of 

education and the education of the young generation 

of the Republic of Bulgaria.   

3. Low trust of the Bulgarian society in the political 

elite and in the state institutions due to their 

bureaucratic inefficiency and significant 

shortcomings in the application of the rule of law.  

4. The low degree of freedom and transparency of the 

national media.  

5. Easy, traditional and significant penetration of 

Russia into the domestic political processes due to the 

close Bulgarian-Russian relations: of politicians with 

business structures; at the Orthodox, nationalist, 

social, scientific, cultural, trade union, historical and 

other levels.  
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INTERNAL FACTORS 

(we can influence them) 

6. Dependence on Russia in terms of used weapons 

and military equipment and limited national military 

capabilities - due to the slow process of adaptation 

and modernization of the Armed Forces of the 

Republic of Bulgaria to NATO standards.    

7. Existence of a large number of Russian citizens, as 

well as of state and private structures and capitals on 

Bulgarian territory.  

8. Dependence on Russia in the energy sector and in 

critical infrastructure.  

9. Institutional permeability from aggressive 

information operations and cyber-attacks carried out 

by Russia.  

10. Presence of interethnic and minority problems, 

incl. with neighboring countries with positive 

relations with Russia.  

11. Lack of a strategy to counter hybrid threats.  

12. Insufficiently deployed state structures for 

forecasting, early detection and neutralization of 

hybrid threats.  

EXTERNAL FACTORS 

(we can hardly influence them) 

Quadrant III.                    OPPORTUNITIES (O) 

1. Using the positive experience of the built and 

potential capabilities of the EU and NATO and 

partner countries to counter hybrid threats.  

2. Active participation in the established structures 

of the EU and NATO for counteracting hybrid 

threats.  

3. Expanding cooperation and coordination at 

national institutional level and with structures with 

the EU and NATO.  

4. Deployment of NATO facilities, bases and 

troops on the territory of the Republic of 

Bulgaria.   

5. Lobbying in the interest of the Republic of 

Bulgaria using the Bulgarian presence in Russia - 

diaspora, labor migration, legal representations, 

NGOs, etc.    

6. Diversification of energy dependence on 

Russia.  

Quadrant IV                                        THREATS (T) 

1. Adverse geopolitical and geostrategic crossroads.  

2. Low level of NATO protection in the southeastern 

Black Sea direction.  

3. Lack of regional structures on the Black Sea coast 

to form common views on security issues and to have 

the capacity to resolve conflict situations.    

4. Deployment of facilities, bases and troops of the 

USA and / or NATO on the territory of the Republic 

of Bulgaria.   

5. Hybrid actions of Russia below the level of Art. 5 

of the North Atlantic Treaty.   

6. Russia's growing ability to hybrid impact.  

7. Insufficient experience, maturity and competence 

in negotiating and defending the national interest in 

bilateral and multilateral Bulgarian-Russian 

agreements and international treaties.  

8. Confrontation in diplomacy between Russia and 

the Republic of Bulgaria.   

 

Figure 3. SWOT-matrix of the security environment of the Republic of Bulgaria 

with regard to hybrid threats applied by Russia    

  

The analysis of the content of the individual quadrants of the SWOT-matrix gives 

grounds to draw the following conclusions:  
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1. The strengths (S) in Quadrant I of the national security system of the Republic 

of Bulgaria against hybrid threats applied by Russia, especially after the accession of 

Sofia to the Euro-Atlantic structures, do not undergo significant changes.    

2. In Quadrant II “Weaknesses (W)” there are a number of vulnerabilities in the 

national security system of the Republic of Bulgaria, whose harmful effects have a 

tangible negative result for the country.    

3. Quadrant III “Opportunities (O)” deserves attention to essential tools and 

approaches that offer a significant improvement in building a stable and resilient to 

external and internal adverse effects security environment.   

4. The threats (T) in Quadrant IV as an external factor to the security environment 

are also largely constant and unresponsive.   

The possible four strategies - “SO”, “ST”, “WT” and “WO”, for counteraction and 

/ or neutralization of hybrid threats to the Republic of Bulgaria realized by Russia lead 

to the following conclusions:   

- “SO” - offensive, which uses the opportunities to realize the strengths of the 

national security environment of the Republic of Bulgaria. This strategy could not be 

fully implemented in terms of countering hybrid threats from Russia in the short or 

medium term due to the purely declarative strengths (S) of the Republic of Bulgaria, 

listed in Quadrant I. In their joint implementation with the available opportunities (O) 

they do not contribute to obtaining a synergistic effect for upholding and even 

guaranteeing national interests and security in this direction. Evidence of this are the 

significant excess of the internal weaknesses (W) of the national security system of the 

Republic of Bulgaria and the external threats (T) of the security environment compared 

to the existing internal strengths of the national security system of the Republic of 

Bulgaria (S);        

- “ST” - defensive , which assumes the use of the internal strengths of the national 

security system of the Republic of Bulgaria (S) to minimize external threats to the 

security environment (T). This also requires further development of the internal 

strengths (S) of the national security system of the Republic of Bulgaria, which are in 

the initial stage of construction, while external threats (T) to the security environment 

significantly exceed the Bulgarian capabilities for counteraction, defense and 

protection;     

- “WT” - restraining, aimed at overcoming the internal weaknesses (W) of the 

national security system of the Republic of Bulgaria in order to avoid external threats 

(T) to the security environment. The essence of this strategy is to prevent weaknesses 

from being activated by threats, which is why in some sources it is called a "survival 
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strategy". What is special is that its application is carried out in case of force majeure. 

In the thesis studied in the present paper on applied hybrid threats from Russia to the 

Republic of Bulgaria, the containment strategy is extremely inapplicable due to 

significant in nature and depth in the internal security environment weaknesses, 

permeability and critical vulnerabilities, and they can be activated with great success by 

Moscow, which will actually put Sofia in a surviving state;     

- “WO” - development strategy, in which the main concept consists in using the 

capabilities (O) of the external factors of the security environment to minimize the 

internal weaknesses (W) or critical vulnerabilities of the national security environment 

of the Republic of Bulgaria from applied from Russia hybrid threats. The analysis of the 

internal weaknesses (W) of the national security environment of the Republic of 

Bulgaria gives grounds to believe that the lack of sustainable democratic development 

of the country, the lack of political will for proactive action against Russian hybrid 

threats and a number of other destructive factors may be compensated by the accelerated 

use of the external capabilities (O) of the security environment, tools and approaches. 

Particularly important in this aspect are:     

- undertaking in the short term by the top state leadership of the Republic of 

Bulgaria of decisions on the implementation of item 1 and 2 of Quadrant III 

“Opportunities (O)” to ensure early forecasting, signaling and prevention of challenges, 

risks and dangers from Russia in order to avoid reactive actions related to Russian 

threats, in p. h hybrid;     

- in the medium term with the implementation of t.t. 6 - 8 of Quadrant III 

“Opportunities (O)” will demonstrate the allied unity and restraining effect of the hybrid 

operations undertaken by Russia in relation to the Republic of Bulgaria and internal 

reduction of its weaknesses and vulnerabilities to hybrid aggression;      

- with the implementation of t.t. 3 - 5 of Quadrant III “Opportunities (O)” in the 

long run will be minimized the weaknesses (W) of the Republic of Bulgaria in terms of 

counteracting and / or neutralizing the hybrid threats applied by Russia.      

The analysis of the four possible SWOT-strategies justifies the possibility to 

increase the effectiveness of the Republic of Bulgaria to counter hybrid threats from 

Russia through the implementation of “WO” - a development strategy based on legal 

and institutional internal, for the Republic of Bulgaria and externally, in alliance format 

(EU and NATO), building, cooperation and coordination. Especially important is the 

socio-political, socio-economic, cultural-educational and national-patriotic 

development of the Bulgarian nation, in order to build collective immunity from hybrid 

threats applied by Russia.    
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CONCLUSIONS. 

1. The results of the expert study sufficiently verify and confirm the first 

classification of hybrid threats developed in Chapter, which corresponds to the modern 

military-political realities and accurately and clearly presents some of the components 

of the international security environment.  

2. The method of “Control cards” validates the hybrid threats identified by the 

analysis in Chapter Two, which can be applied by Russia to the Republic of Bulgaria, 

which pose challenges to its national security.   

3. The use of SWOT-analysis, as a method for strategic planning, outlined the main 

direction for counteraction and / or neutralization of hybrid threats applied by Russia to 

the Republic of Bulgaria - the use of the external security environment to minimize its 

internal weaknesses or critical vulnerabilities of the national security system.    

SECTION III. FINAL PART 

SCIENTIFIC, SCIENTIFIC-APPLIED AND PRACTICAL-APPLIED 

CONTRIBUTIONS 

GENERAL CONCLUSIONS 

1. Hybrid threats of a military-political nature find a leading place in modern crises 

and conflicts and are an integral feature of the modern security environment on a 

national, regional and global scale.  

2. The typology of hybrid threats of military-political nature is extremely important 

for their timely forecasting, identification and successful neutralization. Their detailed 

classification enables the security entity to minimize the vulnerabilities of the security 

environment, thereby improving its resilience.  

3. The study and evaluation of Russia's doctrinal and conceptual views on the 

application of hybrid threats and the development of capabilities for their 

implementation reveals the ambitions of the Russian politico-military leadership and the 

trends for their implementation in the short, medium and long term.  

4. The analysis and classification of Russia's hybrid threats to international actors 

enables the objective and qualitative characteristics of the respective security 

environment to be reformatted into a quantitative assessment in order to be more 

accurately predictable, recognized, and therefore related as a national security challenge. 

of the Republic of Bulgaria.    

5. Through analysis and classification the applied hybrid threats from Russia to the 

Republic of Bulgaria are methodically substantiated and successfully verified with 

reaching credible results, which proves that they are challenges for its national security 

and are grounds for using this study in a scientifically applied plan. .  



38/39 

CONCLUSION 

The balance of power internationally has remained largely unchanged over the last 

decade. Broad trends show a mixed picture: global military spending continues to rise; 

control of nuclear weapons stagnates; The United States and Russia have withdrawn 

from the Open Skies Treaty; the number of armed conflicts is increasing. However, there 

is no reason to believe that global policy will become less confrontational, as evidenced 

by the ongoing and defining international and regional relations between the United 

States and Russia. The current confrontation is not so much the result of numerous 

mistakes on both sides, but an almost inevitable result of developments - mainly because 

Moscow does not recognize any external leadership. Rivalry and even hostility in 

Western-Russian relations is the price of the decision not to build Europe's security.  

The confrontation will continue to intensify and negative scenarios are possible. 

An effective response to NATO's expansion, and especially to the deployment of its 

infrastructure near Russia's borders, is the acquisition of Moscow's ability to pose the 

same threat, in its hybrid version. 

The beginning of the process of managing the chaos of Russia's opposition mainly 

to NATO, the EU and the US gives reason to believe that hybrid (non-convective), 

instead of traditional (conventional) threats, will remain the leading way and tool to 

impose political will on the enemy. In this sense, it is assumed that the theoretical 

developments and their practical application, including the accompanying hybrid 

effects, techniques, strategies, models, operations, etc., will mark their development and 

implementation. 

Their analyzes, assessments, trends, forecasts and scenarios would contribute to 

ensuring national and allied security, which would create conditions for the timely 

detection of possible vulnerabilities to Russia's use of hybrid threats. 

The approach, analyzes, assessments and results of the research can be applied in 

practice not only by the Bulgarian intelligence services, but also by the structures related 

to the national security of the Republic of Bulgaria. The model used in the dissertation 

is suitable for detecting applied hybrid threats to the country and from other countries 

that have similar tools for influence and impact.  

Based on this, it can be estimated that the three research tasks set in the paper have 

been solved, and the formulated main hypothesis is confirmed. The results obtained in 

the dissertation answer a number of problems about the nature, classification, views and 

abilities of Russia to implement hybrid threats to international actors - including against 

the Republic of Bulgaria. The types of possible hybrid threats from Russia, which are 
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challenges for the national security of the Republic of Bulgaria, have been verified 

through the used scientific tools.    

SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 

1. The military-political hybrid threats are defined by systematic analysis, which 

gives new theoretical knowledge in the field of security and defense.  

2. Based on the analysis and synthesis of private classifications of security threats, 

compared with the typology of crises and conflicts, a generalized science-based 

classification of hybrid threats has been prepared.  

SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS 

1. The detailed classification of hybrid threats proposed in tabular form facilitates 

the accelerated preparation of assessments, analyzes and forecasts and will thus 

significantly support the timely decision-making processes for counteracting them.  

2. An original model for assessment and analysis in the forecasting, early warning 

and counteraction of hybrid threats against the Bulgarian state (regardless of their 

source) has been created and verified, which can be used by state structures responsible 

for the national security of the Republic of Bulgaria.  

3. A possible strategy for effective counteraction to hybrid threats from Russia is 

substantiated through SWOT-analysis.  
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