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Списание „ВОЕНЕН ЖУРНАЛ“ 
предоставя страниците си за ма-
териали в областта на военно-
то строителство и политиката 
за сигурност, както и за важни 
икономически, социални и други 
проблеми, имащи отношение към 
националната сигурност и Бъл-
гарската армия. Политическата 
непредубеденост и задълбоченост-
та са единствените критерии за 
подбор на статиите. Изразените 
мнения представят личната по-
зиция на авторите и не бива не-
пременно да бъдат свързвани с 
официалното становище на Ми-
нистерството на отбраната.

ИЗДАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
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ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ БОЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
АВИАЦИОННИ КОМПЛЕКСИ 

С ВОЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Златко Х. ЗЛАТЕВ, доц. д-р Светлозар АСЕНОВ

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ

Един от фундаменталните прин-
ципи при изследване развити-
ето на въоръжението и воен-

ната техника е системният подход. 
Той изисква различните сили и средс-
тва на военната авиация (ВВС) да се 
оценяват не откъснато, а комплекс-
но, с отчитане на техните инфор-
мационни, пространствено-времеви 
и функционални връзки, както и на 
ролята и мястото им при решаване 
на задачите във военните операции 
(бойни и небойни). Друг важен прин-
цип е постоянното поддържане на 
баланс (равновесие) между количест-
вения и качествения състав на авиа-
ционния компонент на въоръжените 
сили. Същността на този принцип е 
в това, че елементите на системата 
въоръжение (тяхната номенклатура 
по вид, тип и количествен състав) 
трябва постоянно да се намират в 
рационално (оптимално) съотноше-
ние, което дава възможност на ави-
ационната групировка (АГ) ефектив-
но да изпълнява поставените задачи, 
в условията на всякаква военнополи-

тическа обстановка, при участие в 
конвенционални и асиметрични опе-
рации, провеждани в съюзен, коалици-
онен или национален формат. Число-
вите стойности на баланса по но-
менклатура и количествен състав на 
АГ се изменят във времето в зависи-
мост от развитието на средата на 
сигурност, военноикономическия по-
тенциал и равнището на амбиции на 
страната, поетите съюзнически ан-
гажименти, равнището на техноло-
гиите и военното изкуство, военния 
потенциал и възгледите за използване 
на военна сила от другите държави. 
Ето защо АГ е сложна организационно-
техническа система, включваща сис-
темите на бойните средства, сред-
ствата за бойно осигуряване, средс-
твата за бойно управление и подго-
товката на личен състав, т.е. тя е 
изградена на принципа „система от 
системи“ (System of Systems). От 
своя страна всяка от тези системи 
включва различни по предназначение 
сили и средства (например систе-
мата на бойните средства включва 

The abstract „Requirements for combat potential of modern aviation complex with 
military use“ (authors Zlatko H. Zlatev, Svetlozar Assenov) based on a systematic 
approach proves that the combat potential of the aviation complex (one-type formation 
aviation) is an integrated common indicator characterizing their effectiveness. The 
main requirements for assessing the combat potential and criteria to justify technical 
outlook of the aviation complex military service are pointed out. This is an attempt to 
define the basics of methodology for estimation of aviation complexes.
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подсистемите на изтребителните и 
ударните средства).3

Анализът на военните конфликти 
от края на ХХ и началото на ХХІ 
век показва, че ролята и значението 
на ВВС като най-мобилен многоцеле-
ви и многофункционален компонент 
на въоръжените сили за гарантиране 
на националната сигурност и отбра-
ната на страната в днешно време е 
много висока, а и в перспектива ще 
остане такава. Във връзка с това е 
актуален въпросът за нейното раз-
витие в дългосрочна перспектива (за 
10–15 и повече години). България все 
още е в период на преход от съветс-
ките оръжейни системи и стандарти 
към западните – от най-нискотехно-
логичните (стрелковото въоръжение) 
до най-високотехнологичните – авиа-
ционни и ракетни системи.

В близка перспектива (до 2015 г.) 
българската военна авиация най-ве-
роятно ще включва единствено на-
миращите се от 1989 г. на въоръже-
ние немодернизирани бойни авиаци-
онни комплекси (БАК) от четвърто 
поколение (изтребители МиГ-29), а 
тези от по-старо поколение (изтре-
бители МиГ-21 и щурмови самолети 
Су-25) ще бъдат снети от въоръ-
жение (в съответствие с „План за 
развитие на въоръжените сили на 
Република България“ към 31 декември 
2014 г. ВВС трябва да включват в 
състава си 16 бойни самолета, а след 
2014 г. – до 20). До края на посочения 
период е предвидено единствено да 
се „осигури летателната годност на 
самолети МиГ-29“ (съгласно Приори-
тетен инвестиционен проект 4 от 
„Инвестиционен план-програма на 
Министерството на отбраната до 
2020 г.“). Първите „нови“ многоцеле-
ви изтребители вероятно ще бъдат 
доставени към 2015 г. като „втора 
ръка“ (съгласно Приоритетен инвес-
тиционен проект 3).4,5

В дългосрочна перспектива (2020 – 
2025) обемът от задачи, изпълнявани 
от военната авиация, не само няма 
да намалее, а ще се увеличи по раз-
четни данни 1,5 – 2 пъти в съот-
ветствие с мисиите и задачите, въз-
лагани на въоръжените сили в мирно 

и военно време и за сметка на коли-
чественото нарастване на обекти-
те за действие при участие в кризи 
и военни конфликти с експедиционни 
сили. Това ще изисква увеличаване на 
количествения и качествения състав 
на необходимата и достатъчна АГ 
от пилотирани летателни апара-
ти или повишаване интензивността 
на действията (летателния ресурс) 
при провеждане на самостоятелни и 
съвместни операции. Друг радикален 
способ за решаване на този проблем 
е приемане на въоръжение на много-
функционални безпилотни АК (без-
пилотни авиационни системи), като 
роботизиран компонент на перспек-
тивна смесена АГ.2

Анализът на повече от 100 годиш-
ния опит от развитието на авиа-
ционната техника с военно предна-
значение показва, че нейна основна 
закономерност е непрекъснатото 
нарастване от поколение на поко-
ление авиационни комплекси (АК) на 
техните обобщени бойни свойства 
(мощност, мобилност, устойчивост и 
използваемост), както и на тяхната 
бойна ефективност. От позицията 
на системния подход бойният АК е 
сложна антагонистична техническа 
система с военно предназначение. Смя-
та се, че АК от ново поколение (или 
модернизиран) трябва да превъзхож-
да този от предното не по-малко от 
два пъти в условията на бойно изпол-
зване, характерни за разглежданата 
перспектива. В противен случай при-
добиването на АК от ново (или мо-
дернизиран от по-старо) поколение е 
нерационално. При обосноваване на 
изискванията за придобиване на нов 
модел АК дори показатели от типа 
„ефективност – стойност“ се изпол-
зват при определени условия на ог-
раничения, осигуряващи недопускане 
намаляването на бойната ефектив-
ност на АК под някаква пределна ве-
личина. Посочената закономерност 
е и основната обективна причина за 
непрекъснатото нарастване стой-
ността на АК.1

Бойният АК като обект за из-
следване представлява функционална 
система, притежаваща всички свойс-
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тва на сложните технически системи: 
цялостност, крайност, йерархичност 
и емергентност1. Това означава, че 
АК е нещо повече от проста съв-
купност от съставящите го подсис-
теми, а има качества, свойства и 
характеристики, които съставните 
му части не притежават. Това изис-
ква обосноваването на концепцията 
за придобиване на нов АК, определя-
нето на показатели за оценяване на 
неговите технически облик и бойна 
ефективност, както и критериите 
за избор на рационални тактико-тех-
нически характеристики (ТТХ) да се 
базират на основните принципи на 
системния подход.

Характерна особеност на проце-
са за обосноваване техническия об-
лик на АК е противоречивото вли-
яние, което оказва изменението на 
ТТХ върху неговата ефективност и 
стойност. Същността е в това, че 
подобряването на всяка от негови-
те характеристики (бойни свойства) 
води едновременно до нарастване 
на ефективността му, а и на стой-
ността му. Във връзка с това въз-
никва необходимостта от използва-
не на интегрален показател1, осигуря-
ващ получаване на числени значения 
за ефективността и стойността на 
АК при изменение на всяка от негови-
те ТТХ, определяща техническия му 
облик. Критериалните изследвания за 
избор на такъв показател показват, 
че най-голямо приложение в практи-
ката намират четири показателя.

1. Показател за бойната мощ на 
АК – математическото очакване 
за брой цели и обекти, унищожени в 
хода на операция с определена продъл-
жителност (Мц)1:

 
 (1)

където Nс е броят АК в еднотипна 
разчетна авиационна групировка;
Wц –  вероятността за поразяване на 

целта;
Wп –  вероятността за поразяване на 

АК;
  n –  броят излитания на един АК.

2. Показател за собствените загу-
би – математическото очакване за 
броя собствени самолети, унищоже-
ни за операцията (Мз)1:

   Мз = Nc. [1– (1 – Wn)n].        (2)

3. Боен потенциал на АК – отно-
шението на загубите, нанасяни на 
противника от един АК, към веро-
ятността за неговото унищожаване 
(БПак)1:

                                         
                                          (3)

4. Боен потенциал на разчетна 
авиационна групировка (РАГ) или 
разчетно авиационно формирование 
(РАФ) – отношението на загубите, 
нанасяни на РАГ на противника, към 
собствените загуби в хода на опера-
цията.

Показатели (1), (2) и (3) обикнове-
но се използват с достатъчна сте-
пен на достоверност за оценяване 
бойната ефективност на отделен 
АК или на неговите бойни свойства 
при изпълняване на конкретна раз-
четна бойна задача (РБЗ) или на ней-
ните етапи от многоцелеви АК (МЦ 
АК): въздушен бой, авиационен удар, 
въздушно разузнаване и др. Те не поз-
воляват да се оцени ефективност-
та от бойното използване на АК в 
състава на РАГ (РАФ), тъй като не 
отчитат показателите на систем-
ните особености, характерни за ави-
ационна групировка (формирование), 
най-важната от които е нейната 
численост. Този въпрос е особено 
актуален при формиране на концеп-
цията за придобиване на нов АК в 
случаите, когато е целесъобразно да 
се максимизира бойният потенциал 
на АГ за сметка на купуване на пове-
че АК, но с по-нисък боен потенци-
ал на единичен АК, с цел намаляване 
на неговата стойност в рамките на 
финансово-икономическите възмож-
ности на страната вносител. Към 
основните фактори, които влияят 
върху бойната ефективност на АК, 
а като следствие и върху БП на РАГ, 
се отнасят:1

Мц = ( )[ ]
п

n
пцc

W
WWN −− 11 ,

.
п

ц

з

ц

W
W

М
М

БП ==
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1. Повишаване на ефективността 
при преодоляване на ПВО чрез изпол-
зване на средства за радиоелектрон-
но противодействие (РЕП), огнево 
поразяване на средствата за ПВО, 
използване на авиационни лъжливи 
цели и др.

2. Организиране на тактическо 
взаимодействие между АК в група-
та (формацията) при изпълняване на 
бойните задачи.

3. Различия в степента на боего-
товност на всеки конкретен АК към 
момента на постъпване на заявката 
за изпълняване на бойната задача.

4. Приспособеност на АК към кон-
кретните условия за базиране, бойно 
осигуряване и управление на страна-
та вносител.

С отчитане на посочените факто-
ри показателят за оценяване бойния 
потенциал на еднотипна РАГ (БПРАГ) 
може да се представи във вида1:

   

                                 ,         (4)    
                                        
където Nc e броят АК в еднотипна 
РАГ;
БПак – бойният потенциал на едини-
чен АК в РАГ;
ку, кос – съответно коефициентите, 
отчитащи влиянието на системи-
те за управление и осигуряване върху 
ефективността на АГ;
Wц´, Wп´ – съответно вероятност-
та за унищожаване на целта и ве-
роятността за поразяване на АК, 
получени с отчитане влиянието на 
посочените фактори при групово из-
ползване на АК.

Като правило показатели (1) и 
(2) се използват при обосноваване 
на изискванията към отделни групи 
ТТХ, определящи конкретно бойно 
свойство на АК и проявяващи се при 
решаване на отделни РБЗ. Показате-
ли от типа (3) и (4) обикновено се 
използват за сравняване по ефектив-
ност на различните концепции за БАК 
и определяне рационалните стойнос-
ти на ТТХ на АК за всяка от раз-
глежданите концепции. Във връзка с 

това методиките, използвани за тех-
ния разчет, трябва да отчитат ця-
лата съвкупност от ТТХ, опреде-
лящи техническия облик и бойната 
ефективност на АК като цяло, т.е. 
неговият боен потенциал. На осно-
вата на горните разсъждения може с 
достатъчна степен на достоверност 
да се твърди, че бойният потенциал 
е обобщен интегрален показател, ха-
рактеризиращ пределните бойни въз-
можности на АК и съответно него-
вата бойна ефективност.

Стойността на единичен АК (Сак) 
може да се определи като сума от 
стойността на проведените опитно-
конструкторски работи (Сокр), сред-
ната по размер стойност на серийно 
произведен самолет (Сс) и средната 
стойност за експлоатация на един 
АК в продължение на определен пери-
од от време (Се), които са функции 
на ТТХ на АК1:

Сак = Сокр + Сс + Се.           (5)
                                            
 Този показател невинаги осигурява 
пълна оценка на АК при обосновава-
не на неговия технически облик. За 
всестранна икономическа оценка на 
разглежданите алтернативни вари-
анти за придобиване на БАК е целе-
съобразно да се използва стойността 
на целия му жизнен цикъл (Сжц). Той 
включва всички разходи по етапи на 
жизнения цикъл на АК-разработка, 
серийно производство, експлоатация 
за целия срок на служба, интегрирана 
логистична поддръжка (доставяне на 
въоръжение, оборудване, инфраструк-
тура, обучение, услуги и т.н. – Силп), 
модернизация (См), съхраняване в база 
за резервна техника (Сбрт) и утилиза-
ция (Сут)1:

Сжц = Сокр + Сс + Се + Силп + См

        + Сбрт + Сут .             (6)

Наличието на числени значения за 
интегралните показатели за ефек-
тивността на АК (БПак, БПраг) и не-
говата пълна стойност (Сак, Сжц) са 
условието, осигуряващо възможност 
за търсене на оптимални значения 
на ТТХ в условията на приети ог-

осуаксРАГ NККБПNБП ... ==
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раничения (например предварително 
определена сума финансови средства 
за придобиване на нов многоцелеви 
АК). По този начин оптимизацион-
ната задача се свежда до търсене на 
компромис между ефективността и 
стойността на АК. Отчитайки, че 
критерият е правило, чрез което се 
извършва изборът на най-оптимално-
то решение, критериите за обосно-
ваване техническия облик на АК мо-
гат да се запишат в следния вид:1

                   
К1 = min Сак / БПак   или  К2 = max БПак / Сак

К3 = min Сжц / БПраг или  К4 = max БПагр / Сжц.

Физически критерии К1 и К3 пред-
ставляват минималните пълни разхо-
ди на единица боен потенциал, а К2 
и К4 – максималният боен потенциал 
на единица пълни разходи съответно 
за отделен АК или РАГ. Посочените 
глобални критерии характеризират 
не само съотношението между ефек-
тивността и стойността, но опре-
делят икономическото и техничес-
кото съвършенство на АК. Тяхното 
използване позволява да се определи 
такова съчетание на изследваните 
ТТХ при зададена концепция, на кои-
то ще съответства максимум ефек-
тивност на единица пълни разходи. 
В съответствие с принципите на 
системния подход ефективността и 
стойността на АК е необходимо да 
се оценят на всички равнища на сис-
темата, т.е. с отчитане и не съот-
ветствието му на външните систе-
ми, осигуряващи неговото използване 
в страната вносител (системите за 
управление, осигуряване, въоръжение, 
опознаване и т.н.), ако новият АК 
изисква тяхното доработване или ку-
пуването на нови.1 Анализът на ико-
номическите аспекти на изпълнение-
то на сключените договори показва, 
че в редица случаи волунтаризмът 
при определяне стойността на ком-
плектуващите системи, средства и 
материали, както и на интегрирана-
та логистична поддръжка за целия 
жизнен цикъл на АК е довеждал до 
абсурд – тяхната сумарна стойност 
се оказва по-висока от пазарната 
цена на АК, определена в договора.6

Реализацията на изложения по-горе 
методологичен подход за формиране 
техническия облик на АК изисква на-
личие на методология и методика за 
оценяване на бойната му ефектив-
ност (бойния потенциал). Бойният 
потенциал се определя от бойните 
възможности на АК и условията за 
бойно използване. Бойните възмож-
ности на АК са съвкупност от веро-
ятностни, пространствени и време-
ви показатели, характеризиращи не-
говата способност да изпълнява въз-
лаганите му задачи. Те са определени 
еднозначно от множеството ТТХ и 
техните числени значения. Условия-
та за бойно използване на АК са съв-
купност от фактори с военен (про-
тиводействие на ПВО, оперативна 
маскировка, РЕП, управление, бойно 
осигуряване и др.) и природен (метео-
рологични условия, време от година-
та и денонощието, физикогеографски 
и климатични условия и т.н.) харак-
тер, способни да влияят върху бой-
ната му ефективност и най-често 
имат неопределен характер. По тези 
причини е необходимо да се опреде-
лят (постулират) специфични изис-
квания (правила, постулати) при оце-
няване на БП, основните от които 
са посочени по-долу.1

1. Изискване за еднозначност. Ха-
рактерна особеност при сравняване 
на различни образци АТ е широкият 
диапазон от условия, в които кон-
кретният образец ще се използва. Ус-
ловията от природен характер (вре-
ме, климат, релеф и т.н. в района за 
използване) и условията, създавани в 
резултат на организирано противо-
действие на противника (ПВО, РЕП, 
маскировка и т.н.), могат да повлия-
ят съществено на ефективността 
при изпълняване на една и съща зада-
ча. Научни методи за определяне на 
еднозначни условия за бойно използва-
не не са разработени, а и по принцип 
не могат да бъдат разработени, тъй 
като тази задача по своята същност 
и постановка е неопределена. Пора-
ди това еднозначното определяне 
на условия за оценяване БП на АК е 
невъзможно. От посоченото проти-
воречие между необходимостта от 

(7)
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еднозначна оценка на БП на АК и не-
еднозначността на условията за не-
говото бойно използване произтича 
актуалността от приемането на:

Първи постулат. Бойният потен-
циал на АК, като показател за тях-
ното сравняване, трябва да има ед-
нозначен характер.

Изискването за еднозначност про-
изтича и от това, че БП на АК оби-
кновено се използва и като изходна 
величина за провеждане на количес-
твено-качествено сравняване на АК 
на по-високо системно (йерархично) 
равнище (авиационно формирование, 
авиационна групировка и ВВС като 
цяло). Нееднозначността на изход-
ната информация ще доведе и до 
нееднозначност в оценката на авиа-
ционната групировка, което е не-
допустимо. Доколкото задачите, 
решавани от АФ, естествено се 
делят на изтребителни и ударни 
(поради техните принципни разли-
чия), в отделни случаи се допуска 
представянето на БП на АК във 
вид на две съставящи: ударен БП, 
характеризиращ ефективността на 
АК при действия по наземни (над-
водни) обекти в хода на изпълнява-
не на ударни задачи; изтребителен 
БП, определящ ефективността на 
АК при решаване на изтребителни 
задачи.

Осигуряването на еднозначност 
на получените оценки на БП е въз-
можно при изпълняване на следните 
условия: определянето на БП трябва 
да се извършва по единна методика и 
с отчитане на едни и същи фактори 
за изследваните АК; количествените 
оценки на БП на сравняваните АК 
трябва да се изпълняват при едни и 
същи условия, характерни за региона 
на страната вносител и при единни 
изходни данни за неговия разчет.

2. Изискване за обективност. Бой-
ният потенциал трябва да отразява 
военната насоченост на сравнявани-
те алтернативни варианти на АК, 
да оценява техните бойни свойства, 
пространствено-времеви и вероят-
ностни бойни възможности. Степен-
та на реализация на тези възможнос-
ти зависи в значителна степен от 

параметрите на оперативно-такти-
ческия план за използване на АК, 
способни да повлияят върху пълна-
та реализация на неговите ТТХ. При 
изпълнено изискване на първия посту-
лат численото значение на БП може 
да бъде различно в зависимост от 
конкретните параметри, характери-
зиращи условията за бойно използва-
не, при което е било получено (на-
пример степента на поразяване на 
ПВО). С отчитане на това значени-
ята на такива параметри трябва да 
се избират по такъв начин, че всеки 
от сравняваните образци АК да е в 
състояние напълно да реализира свои-
те бойни възможности. Във връзка с 
това е целесъобразно да се приеме.

Втори постулат. Бойният потен-
циал трябва да се изчислява при усло-
вие, че се гарантира пълното изпол-
зване на бойните възможности на 
АК в рамките на обективно същест-
вуващите психофизиологически огра-
ничения, налагани от присъствието 
на човек на борда, и техническите 
ограничения по конструкцията, дви-
гателя, оборудването и въоръжение-
то на АК.

Този постулат предполага, че ус-
ловията за разчет на БП трябва 
да осигуряват възможност за пълна 
реализация на потенциалните бойни 
възможности на АК и обективност 
на оценките при тяхното сравнява-
не. Например при сравняване на два 
АК тяхната ефективност за водене 
на въздушен бой трябва да се опреде-
ля при предположението, че летците 
са в състояние напълно да използват 
бойните възможности на изтреби-
телите във всяка тактическа ситуа-
ция, създадена в хода на боя. В про-
тивен случай може да се получи не-
адекватен резултат: АК с по-високи 
значения на ТТХ, но пилотиран от 
по-малко подготвен летец, може да 
получи по-малък БП. По резултатите 
от такова сравнение може да бъде 
направен неверният извод за нецеле-
съобразността от повишаване ТТХ 
на изтребителя (вместо извода за 
необходимостта от повишаване под-
готовката на летателния състав). 
Приемането на този постулат може 
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да се разглежда като един от пъти-
щата за намаляване неопределеност-
та на оперативно-тактическия план 
(замисъл, концепция), заключаваща се 
в невъзможността за получаване на 
достоверна информация за парамет-
рите, характеризиращи условията за 
изпълняване на бойните задачи.

3. Изискване за системност. Всеки 
от оценяваните алтернативни вари-
анти на АК се включва в системата 
въоръжение на страната вносител за 
постигане на определени цели в ре-
зултат на решаването на определена 
съвкупност от бойни задачи в усло-
вията, характерни за разглеждания 
период от време. Това означава, че е 
коректно да се сравняват само АК 
от един род авиация, т.е. когато це-
лите, за които са създадени, съвпадат 
или са близки (например е некоректно 
да се сравняват специализиран щур-
мови или разузнавателен самолет с 
многоцелеви изтребител, независимо 
че той е способен да изпълнява и щур-
мови, и разузнавателни задачи, макар 
и с по-малка ефективност). От тук 
произтича:

Трети постулат. Бойният потен-
циал трябва да отразява степента 
на достигане на целите, заради кои-
то АК се включва в състава на сис-
темата въоръжение на ВВС, т.е. да 
се отчитат неговите способности 
за изпълняване на цялата съвкупност 
от бойни задачи за рода авиация.

Този постулат предполага оценя-
ването на БП на АК и сравняването 
на техните алтернативни варианти 
да се извършват на един и същ опе-
ративно-тактически фон (например 
при изпълняване на изтребителни или 
ударни задачи, които са приоритет 
за страната вносител) и в еднакви 
разчетни условия.

4. Изискване за обобщеност. Особе-
ност на бойното използване на съвре-
менните МЦ АК е многообразието 
на изпълняваните задачи, като всяка 
от тях се характеризира с определе-
на степен на важност (приоритет) 
и определен летателен ресурс за ней-
ното решаване. Освен това всяка от 
задачите ще се изпълнява в различни 
условия на тактическата обстанов-

ка и с различна честота. Във връзка 
с това е целесъобразно да се приеме:

Четвърти постулат. Числовата 
стойност на БП трябва да се обоб-
щи с отчитане важността на бойна-
та задача и честотата на нейното 
изпълнение.

По наше мнение посочените пос-
тулати осигуряват разработената 
на тяхна основа методика да отчи-
та всички основни фактори, определя-
щи бойната ефективност (БП) на АК: 
множеството ТТХ и техните число-
ви значения, както и съвкупността 
от ограничения, налагани от екипажа 
и подсистемите на АК; множество-
то бойни задачи, решавани от АК; 
множеството условия за бойно из-
ползване на АК, характерни за раз-
глеждания период от време.

На основата на тези постулати и 
общоприетото разбиране за поняти-
ето „потенциал“, като „съвкупност 
от средства, условия и възможности, 
които могат да бъдат приведени в 
действие за извършване, започване или 
поддържане на нещо за постигане на 
определена цел“, може да бъде форму-
лирано следното определение за БП на 
АК. Бойният потенциал е еднозначна 
мярка за обобщена (интегрална) коли-
чествена оценка на бойната ефектив-
ност на авиационния комплекс, опре-
деляна от множество ТТХ и техните 
числови значения, които потенциално 
могат да бъдат реализирани в проце-
са на бойно използване на авиационния 
комплекс в разчетни условия.

Бойното използване на АК е свър-
зано с разрешаване на диалектичес-
кото противоречие между необходи-
мостта от нанасяне на максимални 
бойни загуби на противника в резул-
тат на реализацията на свойствата 
бойна мощ, мобилност и използвае-
мост при минимални собствени загу-
би, които се определят от неговата 
устойчивост на външни въздействия. 
Във връзка с това формализираният 
израз за оценяване БП на АК е при-
ето да се представя във вид на от-
ношение между математическото 
очакване на загубите, нанасяни на 
противника, към математическото 
очакване на собствените загуби1:
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             БПак = 

U
                  (8)

        P 
където U е математическото очак-
ване за загубите, нанасяни на про-
тивника;
Р – математическото очакване за соб-
ствените загуби.

Числените значения на величи-
ни U и P, в съответствие с първия 
постулат, не трябва да зависят от 
вида операция, в която се използва 
оценяваният АК (конвенционална или 
асиметрична), а единствено от усло-
вията за бойно използване. Незави-
симо от простотата на посочения 
израз определянето на БП е съпро-
водено с големи трудности. Изиск-
ването за системност на оценката 
на БП определя необходимостта от 
използване на методики, осигуряващи 
определянето на величини U и P при 
изпълнението от АК на цялата съв-
купност от бойни задачи във всич-
ки възможни условия. Това изискване 
може да бъде удовлетворено при из-
ползване на математически модел на 
операцията за изпълняване на опреде-
лен обем от разчетни бойни задачи 
в разчетни условия. Друг подход за 
определяне на БП е използването на 
аналитични методи на основата на 
моделирането на процеса за бойно 
функциониране на еднотипно РАФ, 
в чийто състав е изследваният АК. 
Посочените подходи имат определе-
ни недостатъци, но на тяхна основа 
може да се разработи компромисен 
подход, използващ както аналитич-
ни, така и методи за математичес-
ко моделиране.1 Изборът на един от 
двата метода за количествена оцен-
ка на БП на АК се определя от след-
ните съображения:

1. Удовлетворяването на изисква-
нето за обективност определя необ-
ходимостта да се отчита приносът 
на всички класове и типове авиаци-
онни средства за поразяване (АСП), 
влизащи в комплекса въоръжение на 
АК, и осигуряващите тяхното из-
ползване системи от комплекса на 
бордовото радиоелектронно оборуд-
ване (БРЕО) за неговата бойна мощ, 
както и приноса на всички характе-

ристики, определящи устойчивостта 
му, във величината за собствените 
загуби.

2. Величини U и P може да се оце-
нят коректно при наличие на досто-
верни данни за изходните вероят-
ности за изпълняване всеки етап на 
бойната задача (далечен и близък въз-
душен бой, удар по наземна/надводна 
цел, преодоляване на ПВО и т.н.). В 
този случай се прилага методът на 
математическото моделиране, с из-
ползване на модели, удовлетворяващи 
изискването за адекватност на реа-
лен процес.

3. За оценяване влиянието на свойс-
твото „използваемост“ на АК върху 
неговия БП трябва да се вземат под 
внимание редица фактори, за чието 
формализирано описание се прилагат 
както аналитични методи, така и 
логически операции. Това са фактори, 
свързани с експлоатацията на АК в 
състава на авиационно формирование, 
базирането, различните видове бойно 
осигуряване, подготовката на екипа-
жите, и т.н. Използваемостта на АК 
се отчита чрез моделиране функцио-
нирането на РАФ, в чийто състав е 
оценяваният АК, при изпълнение на 
цялата съвкупност от РБЗ в приети-
те условия за бойно използване.

4. За оценяване влиянието на ТТХ 
на АК върху неговия БП е целесъ-
образно да се използват гранични-
те значения на ТТХ, определяни от 
действащите физически, психофизио-
логични и други ограничения или от 
зададените оперативно-тактически 
изисквания.

5. Характерни особености на съв-
ременните МЦ АК са широка но-
менклатура от АСП в състава на 
комплекса въоръжение, осигуряващи 
поразяване на въздушни, наземни и 
надводни цели; голям брой АСП, на-
миращи се на борда (до 15 точки 
за окачване); висока вероятност за 
поразяване на обекта за действие с 
едно управляемо АСП. Тези особенос-
ти изискват приемането на опреде-
лена логика при изразходването на 
боекомплекта. Очевидно е, че при до-
статъчно висока вероятност за уни-
щожаване на целта с единично АСП 
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(повече от 0,7), тяхното залпово 
използване ще доведе до занижаване 
на БП на АК, което се определя от 
зависимостта1:

      W = 1 – (1 – W1)n,          (9)
                                       
където W е вероятността за пора-
зяване на обекта при използване на 
n АСП;
W1 – вероятността за поразяване на 
обекта с единично АСП.

Изхождайки от казаното, сумар-
ните загуби нанасяни на противника 
U∑ и характеризиращи свойството 
„бойна мощ“ на АК по критерия max 
(U/Caк), може да се представят в 
следния вид1:

                                    (10)         

където i, N са съответно класът и 
броят класове на обектите за пора-
зяване;
Kвi – коефициентът, характеризиращ 
важността на задачата за поразява-
не на обект от i-ия клас;
j, M – съответно типът и броят ти-
пове на обектите за поразяване;
Kei – коефициентът за еквиваленти-
ране на множеството от обекти 
за поразяване чрез представянето 
им във вид на условен (еталонен) 
обект;
v, n – съответно типът на АСП и 
броят на типовете АСП;
Waijv, W1ij – съответно вероятността 
за атака и за поразяване на цел от 
i-ия клас и j-ия тип с използване на 
единично АСП от v-ия тип;
Nсn – броят СП от v-ия тип в съста-
ва на боекомплекта.

При определяне математическото 
очакване на собствените загуби Р∑ се 
предлага да се отчитат само типът 
и относителният брой на средства-
та за ПВО на противника и него-
вите възможности за унищожаване 
на въздушни цели (ВЦ), като се при-

емат условия, при които се дости-
гат минимални загуби на АК (режим 
на полета, използване на средства за 
РЕП, обстрел на всяка ВЦ от про-
тивника с една ракета и др.). При 
тези условия сумарните собствени 
загуби, понесени в хода на изпълнява-
не на РБЗ за нанасяне на бойни загу-
би на противника и определящи ед-
нозначно свойството „устойчивост“ 
на АК по критерия min (P/Cак), може 
да се представят във вида1:

                                     (11)

където r, R са съответно типът и 
броят типове средства за ПВО на 
противника;
φ r – относителният брой средства 
за ПВО от r-и тип;
Nоб r – броят обстрели, произведени 
от r-и тип средство за ПВО при пре-
литането на АК през огневата му 
зона;
Wr – вероятността за поразяване на 
средството за ПВО от r-и тип от 
АК с АУР „въздух – РЛС“;
P1r – вероятността за поразяване на 
АК с една ракета от r-и тип ЗРК;
nи – броят излитания за нанасяне на 
бойни загуби U.

Друго свойство на АК, определя-
що величината на БП, е неговата 
мобилност. Освен от максималната 
скорост способността за премест-
ване на АК в пространството зави-
си от тактическия радиус на дейс-
твие (дълбочина на действие, рубеж 
за прехват), който от своя страна 
зависи от режима и височината на 
полета, масата на бойния товар 
и горивото. За елиминиране неед-
нозначността на оценката на БП от 
посочените фактори се предлага из-
численията да се извършват при нор-
мална маса на излитане на АК (нор-
мално зареждане с гориво, нормално 
бойно натоварване) и при полет 
към целта и обратно на най-изгоден 
режим, характерен за изследвания 
АК (например голяма – малка – голя-
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ма височина, на максимална крейсер-
ска скорост и боен товар, включващ 
оптималните АСП за поразяване на 
зададения обект на определената 
степен). При тези условия коефици-
ентът за отчитане на мобилността 
Kм на АК по критерия max (Kм/Cак) 
може да се представи във вида1:

  Kм = Kv . Kд,  max (Kм /Caк),    (12)

където Kv е коефициентът, отчи-
тащ скоростните характеристики 
на АК;
Kд – коефициентът, отчитащ дълбо-
чината на действие на АК.

На основата на изрази (10), (11) и 
(12) величината на БП с отчитане 
дълбочината на действие може да се 
представи във вида1:

                     
                         

.           (13)

Бойният потенциал зависи и от 
свойството „използваемост“ на АК, 
т.е. от неговата готовност за из-
пълнение на конкретна бойна задача 
в конкретни условия. Боеготовност-
та на АК пък зависи от редица фак-
тори: експлоатационно-техническите 
характеристики (равнище на надежд-
ност, време за подготовка за полет, 
експлоатационна и ремонтна техноло-
гичност); характеристики на излита-
не и кацане (включително способност 
за излитане от участък на разрушена 
писта или от магистрала и водене на 
автономни действия от оперативни 
летища); потребност от гориво, АСП 
и други материали и приспособеност 
на АК да използва алтернативни го-
рива, АСП и материали; възможности 
на обзорно-прицелната система и на 
управляемите АСП; физикогеографски, 
климатични и метеорологични условия 
и време от денонощието; подготовка 
на летателния и техническия състав 
за изпълнение на конкретната бойна 
задача в конкретните условия и др. За 
отчитане на посочените фактори е 
целесъобразно да се въведе коефици-
ент за използваемост (Кизп) на АК по 
критерия max (Кизп/Cак), който може 
да се запише във вида1:

                                    (14)

където Кад е коефициентът, отчи-
тащ адаптивността на АК към раз-
лични условия за бойни действия;
nиф – броят самолетоизлитания, из-
пълнен от РАФ в реални условия за 
бойно използване;
nиб – броят излитания на боеготови 
самолети при постъпване на заявка 
за излитане.

На основата на изрази (10), (11), 
(12) и (14) обобщената формула за 
определяне на БП (8), с отчитане 
влиянието на всички бойни свойства 
на АК върху него, придобива вида1:

                                         
                                       (15)

Израз (15) позволява да се оцени 
величината на БП на АК с отчитане 
на всички ТТХ, определящи неговия 
технически облик и бойна ефектив-
ност. Необходимо е да се уточни, 
че определянето на числените стой-
ности на вероятностите и коефи-
циентите от изрази (10), (11), (12) 
и (14) за разчет на БП се извършва 
с използване на специални методики 
и математически модели, които не 
са предмет на разглеждане в настоя-
щия материал. Ще посочим най-общо 
методите за определяне числените 
стойности на променливите, влиза-
щи в израза за разчет на БП.1

Вероятност за атака на целта. 
Определя се с използване на модели 
за далечен и близък въздушен бой, 
атака по наземна/надводна цел с от-
читане маневрените възможности 
на АК, при зададен боекомплект и 
характеристики на обзорно-прицел-
ната система.

Вероятност за поразяване на цел-
та. Определя се на равнище обосно-
ваване подсистемите на АК по ме-
тодики за обосноваване изисквания-
та към образците АСП.

мак K
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U
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Брой обстрели на АК при прелита-
не на зоната за ПВО. Определя се чрез 
моделиране преодоляването на ПВО 
при зададени значения на вероятнос-
тите за поразяване на ЗРК на про-
тивника с АУР клас „въздух – РЛС“, 
режима на полета, осигуряван от ле-
тателно-техническите характерис-
тики на самолета, характеристики-
те на бордовото оборудване и въз-
можностите на комплекса за РЕП.

Вероятност за поразяване на АК 
от определено средство за ПВО с една 
ракета (при един обстрел). Определя 
се по методика за оценяване бойната 
устойчивост на АК, като се отчи-
тат конструкцията на летателния 
апарат, съставът и характеристи-
ките на средствата за повишаване 
на устойчивостта и отбранително-
то маневриране на АК.

Коефициент за отчитане скоро-
стните характеристики на АК. Опре-
деля се чрез моделиране на процесите 
за изпълняване на РБЗ за прикрива-
не на войски и обекти от авиацион-
ни удари на противника (прехват на 
въздушна цел на определен рубеж) и 
поразяване на наземна/надводна цел с 
отчитане стареенето на разузнава-
телната информация.

Коефициент на използваемост. Бро-
ят на самолетоизлитанията се опре-
деля чрез използване на имитационни 
модели за бойно функциониране на 
РАФ, като се отчитат експлоатаци-
онно-техническите характеристики 
на АК; условията за осигуряване на 

тяхното използване с гориво и бое-
припаси; наличието на подготвени 
екипажи за изпълнение на задачата 
в конкретни условия; възможности 
на АК за излитане от летището за 
базиране след нанесен удар по него, 
които се определят от характерис-
тиките за излитане и кацане на АК, 
и други условия за бойно използване.

Както беше посочено многократ-
но, стойността на БАК от ново по-
коление достигна размери, при които 
разработването/придобиването на 
АТ се превърна в демонстрация на 
особени научно-технически и финан-
сово-икономически възможности на 
отделната държава. В условията на 
световна икономическа и финансова 
криза цената на грешката при избор 
на нов модел многоцелеви изтребител 
нараства до степен, която я прави 
недопустима. Това обусловя необ-
ходимостта от голям обем предва-
рителни научни и военни експертни 
изследвания с цел изключване на въз-
можни грешки при определяне на кон-
цепцията на АК и обосновано задаване 
на неговите основни ТТХ. Продължа-
ващото изоставане на въоръжените 
сили (респективно на военната авиа-
ция) в технологично отношение обри-
ча на неуспех амбициите на страната 
да играе водеща политическа и иконо-
мическа роля в нашия географски ре-
гион и за значителен принос в НАТО 
и ЕС, т.е. те няма да са в състояние 
действително да бъдат инструмент 
на националната политика.

1 Б а р к о в с к и й, Скопец, Степанов. 
Методология формирования технического 
облика авиационных комплексов. Москва, 
2008.

2 Б о н и н, А., Чунихин. Перспектив-
ныe авиационные комплексы: проблемы соз-
дания и боевого применения. – В: Военная 
мысль, 2011, № 1.

3 Б о н и н, А. О некоторых подходах к 
определению состава авиационных группи-
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4 План за развитие на въоръжените сили 
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нистерството на отбраната до 2020 годи-
на. София, 2011.

6 З л а т е в, З., С. Асенов. Показатели 
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боен самолет. – В: Военен журнал, 2011, 
№ 1 – 2.
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Много организации в световен 
мащаб поддържат и изпълня-
ват политика при възмож-

ност да не се нанасят огневи удари 
или да не се допускат съпътстващи 
загуби при нанасянето им в съвремен-
ните конфликти. Когато се нанасят 
огневи удари в операции на НАТО, се 
използва специална методика за про-
гнозиране на съпътстващите загуби.

При планиране и управление на 
операциите обединеният щаб е от-
говорен за политика без нанасяне на 
удари, за които не е извършена оцен-
ка на съпътстващите загуби. Щабът 
изпълнява тази си функция чрез струк-
тура за управление на разузнаването 
на военни цели MTIMS (Military Target 
Intelligence Management Structure), в 

сътрудничество с бойните команд-
вания и службата за разузнаване. Ро-
лята и специфичните характеристи-
ки на политика без нанасяне на удари, 
за които не е извършена оценка на 
съпътстващите загуби, са следните:

• Развиване на обща политика и 
ръководство за оценка на съпътства-
щите загуби.

• Съгласуване с бойните команд-
вания, службите, агенциите за бойна 
поддръжка и обединената група за тех-
ническо координиране ефективност-
та на боеприпасите за определяне 
на оперативните изисквания, които 
осигуряват рамката на методиката 
за оценка на съпътстващите загуби.

• Осигуряване на контрол за ця-
лостното обучение при изучаване на 

ОЦЕНКА ЗА СЪПЪТСТВАЩИ
 ЗАГУБИ В СЪВРЕМЕННИТЕ

 ОПЕРАЦИИ
Д-р Дончо ДОЙЧЕВ

The article „Collateral damage estimation in the modern operations“ (author 
Doncho Doichev) explains the current military endeavors as a moral agent to “do 
the right thing“ while preparing for air and artillery strikes. The responsibility of 
avoiding collateral damage falls on the military decision makers who employ shells 
and bombs.

Military members make or support many of the decisions about where, when, and 
how to strike. These decisions often exist in the moral territory beyond the black-and-
white bounds of legal standards where multiple right objectives compete for priority. It 
is also the moral dimensions of accumulated individual decisions that perhaps register 
the most clearly in any determination of the overall morality of an organization or 
a country. Thus, in order to win wars while protecting innocent lives, people desire 
a military that strives to attain the highest moral standards, and military members 
involved in the targeting decision process deserve the best moral preparation and 
decision-making tools their nation can provide.

These recommendations may not only further reduce collateral damage, but 
also strengthen the moral grounds for future military actions and better support the 
interests of NATO member countries.

All the NATO structures today execute and support the No-Strike guidance and 
Collateral Damage Estimation methodology. All processes are coordinated with the 
combatant commands, Services and agencies to identify operational requirements 
that provide the framework for the Collateral Damage Estimation methodology.
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методиката за оценка на съпътс-
тващите загуби.

• Поддържане на база от данни от 
обучени и сертифицирани анализато-
ри (включваща име, звание, дата на 
обучение, резултат, обучен от..., ва-
лидност на последната промяна), ко-
ято да валидира искания за службите 
от бойните командвания или органи-
зациите, желаещи да имат обучение 
в курс за изучаване на методиката, 
както и да координира акредитация-
та на този курс.

• Валидиране на нова информация 
за съпътстващи загуби преди нейно-
то включване в методологията.

• Осигуряване преглед на табли-
ците за гъстотата на населението, 
за да осигури стандартизираното им 
издаване за използване.

• Преглеждане и координиране на 
изискванията за автоматизация; оси-
гуряване прегледа и развитието на 
автоматизираните програми за га-
рантиране на политика, обучаване и 
синхронизиране на програмите.

• Известяване структурите на 
министерството на отбраната, ко-
гато се съставят нови таблици за 
радиуса на съпътстващите загуби за 
боеприпасите и техниките на нана-
сяне на удари.

В САЩ и НАТО е създадена Обе-
динена техническа група за координи-
ране ефективността на боеприпасите 
(ОТГКЕБ). Това е обединена организа-
ция, управлявана от център по логис-
тика. Тя ръководи работни групи, ко-
ито се фокусират върху специфични 
аспекти на избора на огневото средс-
тво (weaponering), ефекта от него 
и съпътстващите загуби. Ролята и 
отговорностите на ОТГКЕБ, специ-
фични по Методиката за оценка на 
съпътстващите загуби (МОСЗ), са 
следните:

• Развиване и публикуване на ин-
формация за ефективността на кон-
венционалните оръжия. ОТГКЕБ, в 
координация с обединения щаб, разви-
ва, поддържа и разпространява таб-
лици, отнасящи се до оценката на 
съпътстващите загуби (ОСЗ), които 
пък са основа на методиката.

• Изработване на таблици за оцен-

ка на съпътстващите загуби, отдел-
но от приетите нормативни доку-
менти, когато навлязат нови оръ-
жия. Таблиците се изготвят не по-
малко от два пъти годишно и се раз-
пространяват чрез секретния сайт 
на ОТГКЕБ.

• Допринасяне за техническо до-
пълване на приетите нормативни 
документи, едновременно с развива-
нето и пускането в употреба на нови 
продукти и нови данни за ефекти на 
огневите средства.

• Одобряване на средства, източ-
ници и методи използвани за изоб-
разяване или калкулиране на стой-
ностите на радиуса на ефекта за 
съпътстващи загуби – РЕСЗ/CER, 
към таблиците, отнасящи се до 
оценката на съпътстващите загуби 
и данните за ефективността на ог-
невите средства.

Основните принципи при вземане 
на решение за осъществяване на ог-
неви удар по цел на противника са два 
вида – оперативни и правни (фиг. 1). 
Оперативните са постигане целта 
на операцията (Mission), защита на 
собствените сили (Force Protection), 
недопускане на съпътстващи загуби 
(Collateral Damage). Правните поло-
жения са основателност (Reasonable), 
необходимост (Necessary), пропорцио-
налност (Proportional).

Правото налага да се нанасят 
удари само по военни обекти, да е 
налице въздържане от целенасоче-
но поразяване на цивилно население 
и сгради (жилища, болници, училища, 
религиозни обекти и т.н.). То също 
изисква допусканите цивилни жертви 
и разрушения да не са крайни при пос-
тигането на определен военен успех.

Несъблюдаването на тези положе-
ния може да предизвика прекомерни 
отрицателни ефекти върху цивилни-
те и да бъде нарушение на правото. 
Нещо повече, политическите лидери 
и военачалниците могат да станат 
обект на масирана критика, която 
да повлияе тежко на военните цели, 
съюзниците, партньорите или нацио-
налните цели. Командващите на опе-
рациите в НАТО оценяват високо 
съхраняването на живота на цивил-
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ните. Военнослужещите от всички 
нива трябва да демонстрират тези 
ценности при използването на сила 
за изпълняване на поставените воен-
ни задачи и недопускане на съпътс-
тващи загуби.

Съпътстващите загуби са опре-
делени като неумишлено или случай-
но наранени или поразени хора и/или 
обекти, които не са валидни воен-
ни цели по време на нанасянето на 
огневи удар. Тези загуби няма да се 
смятат за нарушение на правото, 
когато са съпоставими с очаквано 
военно предимство от атаката (JP 
1-02, JP 3-60).

При разглеждане на съпътстващи-
те загуби е необходимо да се имат 
предвид защитените уязвими нево-
енни обекти (съпътстващи обекти), 
целите с двойно използване и живите 
щитове.

Обекти, определени от междуна-
родното право като цивилни (невоен-
ни), се смятат за защитени. Позна-
ването им е основното за развитие 
на процеса за поразяване на целите и 
те задължително се описват при пра-
вилата за бойно поведение на всяка 
операция (Operational ROE).

Правилата за бойно поведение 
(ROE) са издадените от компетен-
тните военни власти нормативни 
положения, които очертават обсто-

ятелствата и ограниченията, при 
които въоръжените сили ще започнат 
и/или продължат бойните действия с 
насрещни сили (JP 1-02).

Защитените уязвими невоенни обек-
ти са разделени в две категории, ка-
то определяща е тяхната чувствител-
ност. Използват се кодове за всяка 
цел, обработена от разузнаването със 
стандартизирано описание (табл. 1).

Първа категория защитени 
уязвими невоенни обекти

Тази категория включва:
• дипломатически офиси, чужди 

мисии и неутрална невоенна собс-
твеност на други нации в зоната на 
операцията;

• религиозни, културни, истори-
чески институции и структури;

• международни организации (ООН, 
НАТО) и неправителствени органи-
зации (Международния комитет на 
Червения кръст и Червения полу-
месец, „Амнести Интернешънъл“), 
собственост, оборудване и личен 
състав;

• медицински съоръжения (цивилни 
и военни);

• обществено-образователни струк-
ури – невоенни училища, колежи, уни-
верситети и институти;

• бежански лагери;

Фиг. 1
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• пленнически лагери и държавни 
затвори;

• съоръжения, които след поразя-
ване ще доведат до замърсяване на 
питейна вода, потоци и реки;

• язовири или диги, чието поразя-
ване може да предизвика наводняване 
на цивилни области.

Пример:
MIDB CATCODE – 77800 
FUNCTION – Diplomatic Offices 
and Foreign Mission, General

Втора категория защитени 
уязвими невоенни обекти

Тази категория включва останали-
те обекти, определени като защите-
ни от военното право:

• невоенни помещения за наста-
няване;

• цивилни места, включващи ста-
диони, паркове, театри, супермарке-
ти и райони за възстановяване;

• обществени съоръжения, пред-
назначени за пренасяне на електро-
енергия, петрол или вода за консума-
ция от цивилните, бензиностанции, 
транспортни съоръжения, пожарни, 
пощи, полицейски участъци и финан-
сови институции;

• земеделски складове;
• съоръжения с непознато предна-

значение.
• защитените уязвими невоенни 

обекти могат да бъдат променени 

(за САЩ от президента или минис-
търа на отбраната), като това се 
отразява в правилата за бойно по-
ведение.

Пример:
MIDB CATCODE – 43600 
FUNCTION – Fire Stations

Цели (обекти) с двойно използване 
(предназначение) – Dual-Use Targets

Целите, характеризирани с двойно 
предназначение – военно и цивилно, са:

• съоръжения за командване и уп-
равление на високо правителствено 
равнище;

• инфраструктура на национална-
та комуникационна система;

• медийни центрове;
• национални електрически и пет-

ролни съоръжения;
• индустриални мощности и об-

ществени съоръжения, осигуряващи 
поддръжка за цивилното население и 
военната кампания.

Цели с двойно предназначение съ-
що може да бъдат обекти, защите-
ни от правото, но заети от бойци 
(combatants). Защитени от правото 
структури, заети от бойци, изпълня-
ващи военна задача, губят правната 
защита и се смятат за военни цели.

На базата на текущите разузна-
вателни данни командирите са от-
говорни да определят преобладаваща-
та функция на защитени от правото 

Таблица 1

778XX Diplomatic Facilities, Foreign Mission, and Nongovernmental Organizations
776XX Religious, Cultural, Historical Institutions
434XX Medical Facilities
721XX Medical Schools
72300 Medical Interest Site
496XX Civilian Schools
75300 Civilian Refugee Camps
75900 Prisoner of War Camps
775XX Government Detention Facilities
43210 Sewage Waste Facilities
439XX Dams
438XX Dikes and Other Water Control Features
77700 Libraries
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структури и дали целта е с двойно 
предназначение. Правилата за бойно 
поведение за всяка операция осигуря-
ват права и/или забрани за поразява-
не на цели с двойно предназначение. 
Независимо от действащите пра-
вила за бойно поведение цивилните, 
работещи в границите на цел с двой-
но предназначение, трябва да бъдат 
смятани като съпътстващи загуби 
при оценката им, съгласно методи-
ката за оценка на съпътстващите 
загуби Collateral damage estimation 
methodology – CDM).

Живи щитове

Живи щитове са цивилни или не-
въоръжени лица, разположени около 
действаща военна цел, за да се въз-
препятства поразяването ú. В някои 
случаи живите щитове са в съучастие 
и доброволно подкрепят действията 
на противника. В този случай те гу-
бят статута си на защитени и са 
валидни военни цели.

В други случаи неприятелската 
страна може насила да принуди ци-
вилни да прикриват военни цели. Тези 
лица са защитени и няма да бъдат 
поразявани (обстрелвани). Само не-
доброволни живи щитове следва да 
бъдат вземани предвид за оценка на 
съпътстващите загуби. Ако стату-
тът на живите щитове не е ясен, се 
прилагат най-рестриктивните пра-
вила и те трябва да бъдат защите-
ни като уязвими невоенни обекти 
(съпътстващи обекти).

Съпътстващи обекти (Collateral 
objects) са цивилни и невоенни обекти, 
структури, машини и материали, ко-
ито не поддържат дейностите и/или 
функциите на противниковите военни 
или бойни способности.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЗАГУБИ 
(METHODOLOGY FOR CDE)

До 2010 г. съществуват няколко 
методики за оценка за съпътстващи-
те загуби (МОСЗ) при нанасяне на 
огневи удари (САЩ, Великобритания 
и др.).

Методиката на Великобритания 
определя четири нива за съпътства-
щи загуби, като определя и нивото 
на командващите, даващи разреше-
ние за нанасяне на удари за всяко от 
тях. Методиката на САЩ използва 
пет нива, като всяко има поднива: 
„Ниско“ и „Високо“ – например „Ниво 
3 ниско“.

За уеднаквяване на процедурата 
при планиране на операциите днес 
в НАТО е приета методиката за 
оценка на съпътстващите загуби на 
САЩ. Тя включва общи стандарти, 
методи, техники и процеси, прилага-
ни при планиране на огневите удари с 
цел оценка на съпътстващите загуби, 
както и използване на всички спосо-
би за тяхното намаляване. Подпома-
га командирите да претеглят риска 
срещу военната необходимост и пре-
ценка на пропорционалността за из-
ползване на сила в процеса за вземане 
на решение. Накратко, методиката 
е средство за командващия за съблю-
даване на правото.

Методиката за оценка на съпътс-
тващите загуби е баланс между наука 
и изкуство, която показва най доб-
рия резултат за потенциални щети 
на съпътстващи обекти. Като на-
ука методиката използва комбинация 
от данните от резултати от научни 
експерименти, вероятност, истори-
чески наблюдения и комплекс от мо-
делиране на оценки на съпътстващи 
загуби. Науката обаче е ограничена 
от количеството и надеждността 
на събраните и анализираните ефек-
ти за боеприпасите и целите. Освен 
това тя не може винаги да съвпада 
с динамичната и оперативната об-
становка. Изкуството в методика-
та не е само допълващо. Офицери-
те по целите/за огнева поддръжка 
(targeteers/fire supporters), разузнава-
чите и операторите трябва да из-
ползват общата експертиза, опита 
и последните разузнавателни данни, 
за да приспособят науката към опе-
ративната среда. Взети заедно, на-
уката и изкуството в методиката 
за оценка на съпътстващите загуби 
осигуряват важна информация, за да 
може командващият да я прецени в 
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обстановката и да определи ефекти-
те за поразяване на определена цел с 
използване на огневи удари.

Важно е да се спомене, че инфор-
мационната операция (IO) е основ-
на част от стратегическата ко-
муникационна кампания, която пък 
е елемент на военната стратегия. 
Правилното управление на процеса за 
недопускане на съпътстващи загуби 
спомага до голяма степен за успе-
ха на информационната операция, а 
оттам и за изпълнение на плана за 
стратегическа комуникационна кам-
пания.

Общо ръководство

Методиката за оценка на съпътс-
тващите загуби подпомага използване-
то на конвенционални боеприпаси през 
всички фази на военния конфликт. Тя 
осигурява командващите с информа-
ция за ефекта на боеприпасите, инци-
дентни обстоятелства и техники за 
намаляване ефекта на боеприпасите.

Техническите данни и процеси в 
методиката са извлечени от ком-
пютърно моделиране, изпитване 
на оръжия и наблюдения при бойни 
действия. Тези източници съдържат 
в някаква степен грешки и неизвес-
тност. МОСЗ не предрича резулта-
та от използване на оръжието. Опе-
ративната среда, надеждността на 
оръжието и достоверността на ра-
зузнавателните данни са първичните 
фактори за оценка на съпътстващи-
те загуби от бойното използване.

Методиката следва устойчив про-
цес, генерира очаквани величини и ни-
то анализаторите, нито командва-
щите трябва да остават с впечат-
лението, че тези величини са абсо-
лютна истина, наука и изключително 
точни данни.

Резултатите от методиката не 
са единствените данни при взема-
нето на решение. Целите на опера-
цията, правото, правилата за бойно 
поведение, характеристиките на це-
лите, рискът за собствените войски 
и стратегическият риск са пример за 
други фактори, които допринасят за 
вземането на решение.

Специфичните правила за бойно 
поведение, приети за дадена операция 
от военното командване на НАТО, 
определят праговете за допусти-
ми съпътстващи загуби. Например 
за цивилни жертви (невоенни лица): 
число (Non combatant Casualty Cut-Off 
Value – NCV), което за Афганистан 
е „0“, а за Ирак – „29“. Праговете са 
обвързани с правилата за бойно пове-
дение, като определят и изисквания-
та, и реда за докладване и отговор-
ности при допустими съпътстващи 
загуби на стратегическо, оперативно 
и тактическо ниво.

МОСЗ трябва да се прилага на-
пълно и изчерпателно при специфич-
ните съображения за операциите. Тя 
следва да бъде относително гъвкава 
да посрещне скоростта и темпото 
за провеждане на операцията. МОСЗ 
трябва да остане приложима при 
промените на оперативната обста-
новка и достатъчно обща за повече-
то географски области или области 
на конфликти.

МОСЗ трябва да бъде прилагана 
постоянно по всички нива на коман-
дване, да намалява до минимум обър-
кването, да поддържа общи стан-
дарти и да осигурява командирите и 
щабовете с обща процедура при взе-
мането на решение. Командващите 
обаче могат да изследват използва-
нето на нови техники за намалява-
не въздействието на боеприпасите, 
като прилагат следните правила и 
ограничения:

• Техниките за намаляване на съ-
пътстващите загуби (mitigation techni-
ques), непосочени изрично в тази ме-
тодика, не могат да бъдат предста-
вени като част от оценката.

• Командващият (или оторизира-
ните за нанасяне на удари) трябва 
да бъде информиран за допусканията, 
грешките, фактите и придружаващи-
те техники за намаляване на съпътс-
тващите загуби.

Командващите прилагат методи-
ката, концепциите и изводите за пла-
ниране на огневите удари най-вече до 
оперативното ниво. МОСЗ е гъвкава 
за прилагане по време, важни момен-
ти от операцията и е предназначена 
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за обучен анализатор бързо да изготви 
оценка на съпътстващите загуби.

МОСЗ обаче няма намерение да 
забрани на командващия да порази 
важните цели – критични по време 
(TST/time sensitive targets – цели, оп-
ределени и поразявани със средства-
та на командващия на съвместните 
оперативни сили).

В допълнение МОСЗ не огранича-
ва командира за самозащита в съот-
ветствие с правото. Когато изпол-
зването на сила за самозащита е не-
обходимо, включително в ситуации 
при войски в боен контакт, естест-
вото, продължителността и обсегът 
на действие не трябва да превиша-
ват необходимото за отговор на 
неприятелски дейности или демонс-
трираното неприятелско намерение. 
Концепцията за пропорционалност 
при самозащита не следва да се бърка 
с опитите за намаляване на съпътс-
тващите загуби и другите догми на 
правото при военните операции.

МОСЗ усъвършенства ефектив-
ността на операцията и е в съответ-
ствие с обичайното международно 
право.

Тази методика директно подкре-
пя установяването на целите като 
„критични“.

Ограничения и изключения

МОСЗ има предвид всички конвен-
ционални боеприпаси в САЩ (с изклю-
чение на посочените по-долу). Тя не 
се прилага за ядрено оръжие, инфор-
мационни средства или непоразяващи 
оръжия.

Оценката за съпътстващи загуби, 
както е определена в МОСЗ, не се 
използва при стрелба с право мерене 
(противотанкови оръдия, танкове), 
атакуващи вертолети и изтребите-
ли, въоръжени с оръдия с калибър под 
105 мм. Рискът от съпътстващи за-
губи от тези системи е представен 
при попадането на боеприпасите в 
района на целите, а не от експлози-
ята (разрива). Правните концепции 
за пропорционалност, необходимост 
и основателност са отчитани при 
стрелбата с право мерене.

МОСЗ не отчита грешките на 
оръжейните системи, грешките при 
попаденията на разривите или изме-
ненията в начина за поразяване на це-
лите. МОСЗ допуска, че оръжейните 
системи ще функционират както са 
конструирани и ще поразяват цели-
те за постигане на желания ефект.

МОСЗ не отчита неизвестни пре-
минаващи цивилни или оборудване в 
близост до района на целите. Това 
включва коли и цивилни по път и 
всичко друго, чието присъствие в об-
ластта на целите не може да бъде 
предвидено. Изключително право на 
командващите от всички нива е да 
се стараят да определят (предвиж-
дат) наличие на цивилни или имущес-
тво в района на целите и да отлагат 
огневите удари, когато е възможно.

МОСЗ не отчита индивидуалните 
коригирания на огъня при артилерийския 
огън. Командирите трябва да остават 
осведомени и да изстрелват минима-
лен брой маркиращи или целеуказващи 
боеприпаси, за да постигнат желания 
ефект за поразяване на целта.

МОСЗ не се използва при касетъч-
ните боеприпаси или усъвършенства-
ните конвенционални боеприпаси след 
трето ниво на оценка на съпътства-
щите загуби, поради по-големия риск 
от неексплодирали боеприпаси и ог-
раничените възможности за избор на 
средство за намаляване на риска от 
съпътстващи загуби.

Боеприпасите с реактивен двига-
тел за увеличаване на далекобойност-
та, минохвъргачките и морските оръ-
дия не се използват при нива по-големи 
от „3“, поради чувствителното увели-
чаване на балистичната грешка и зна-
чителното увеличаване на риска при 
тяхното използване в градски условия.

Докато МОСЗ може да бъде при-
ложена във всеки географски район, 
ефектът от боеприпасите може да 
варира в различни условия. Най-общо 
МОСЗ и данните за ефективността 
на оръжията, като база за околност и 
терен, използват комбинация от ра-
вен терен, заоблени хълмове и мека 
почва. Пустинните области и джунг-
лите, както и областите с каменист 
терен могат да променят ефекта от 
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използването на боеприпасите. Ко-
мандирите трябва да отчитат всяко 
условие на района на целите при оцен-
ка на съпътстващите загуби.

Процес за изготвяне на оценка 
за съпътстващи загуби 

при нанасяне на огневи удар

Определена цел от списъка на це-
лите се поразява, след като бъдат 
изготвени и взети предвид отгово-
рите на пет базови въпроса:

1. Има ли положителна иденти-
фикация на целта (характеристика, 
място, време)?

2. Има ли защитени съпътстващи 
обекти, цивилни, недоброволни живи 
щитове или значителни уязвими 
съоръжения в обхвата на ефективно-
то поразяване на оръжието, което 
ще използваме?

3. Може ли да се намалят щетите 
на тези защитени обекти, поразявай-
ки целта с друго оръжие или с друг 
метод, при които ще бъде изпълнена 
бойната задача?

4. Ако не се отговори положител-
но на третия въпрос, колко цивилни 
(съпътстващи загуби) ще бъдат ра-
нени или убити при атаката?

5. Ще бъдат ли съпътстващите 
загуби прекалено големи във връзка 
с очакваното военно предимство и 
дали се нуждаем от разрешение от 
старшето командване за атакуване 
на целта, базирано на действащите 
правила за бойно поведение? В пето 
ниво „Високо“ или „Ниско“ се опре-
делят дневно, нощно или епизодично 
очакване на загуби в личен състав?

Съществуват пет етапа (едновре-
менно и нива) на оценка на съпътства-
щите загуби (ОСЗ) (фиг. 2):

ОСЗ 1 (CDE 1): Утвърждаване на 
целта/Първоначална оценка (Target 
Validation/Initial Assessment)

ОСЗ 2 (CDE 2): Общо/Оценка на 
размерите на целта (General/Target 
Size Assessment)

ОС3 (CDE 3): Избор на огнево 
средство за поразяване (Weaponeering 
Assessment)

ОСЗ 4 (CDE 4): Прецизна оценка 
(Refined Assessment)

ОСЗ 5 (CDE 5): Оценка на жертви-
те (Casualty Assessment)

При ОСЗ 1 се работи по следните 
въпроси:

1. Има ли положителна идентифи-
кация на целта – Да/Не

2. Определени ли са границите на 
целта спрямо други обекти – Да/Не

3. Поразяването на целта отори-
зирано ли е от правилата за бойно 
поведение – Да/Не

4. Целта с двойно предназначение 
ли е – Не/Да

5. Има ли наличие на обекти в по-
разяващия радиус на боеприпасите(а) 
(CER – Collateral effects radii) – Не/Да

6. Съществува ли риск от поява 
на облак отровни газове или радиоак-
тивен облак – Не/Да

7. Съществува ли риск от наводне-
ния, свлачища и т.н в района – Не/Да

ОСЗ 1 – Ниска/Висока
При отрицателни отговори на 

първия и третия въпрос се прекра-
тява изпълнението на задачата. При 
положителни отговори на шестия и 
седмия въпрос се осъществява задъл-
жително допълнителна оценка.

При ОСЗ 1 „Висока“ се преминава 
към ОСЗ 2:

1. Проверяват се минималните раз-
мери на целта и възможността тя 
да се порази с огън от закрита огнева 
позиция или неуправляеми бомби. При 
„Да“ се преминава към трето ниво, а 
при „Не“ се смятат единствено ви-
сокоточни средства за поразяване на 
целта.

2. Обща оценка на високоточни-
те оръжия (единични или касетъчни). 
Има ли обекти в зоната за поразява-
не? При „Не“ – приема се ниско ниво, 
а при „Да“ се приема високо ниво и се 
преминава към ОСЗ 3:

1. Измерва се и се записва разсто-
янието от точката на прицелване 
в зоната за поразяване с авиационни 
бомби или артилерийски боеприпаси 
до най-близкия уязвим обект.

2. Необходимо ли е използване на 
боеприпаса без техники за намаляване 
на неговото поразяване? При „Да“ – 
висок риск за щети, се преминава към 
пето ниво.

3. Може ли да се избере огнево сред-
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Фиг. 2. ROE & Sensitive Target Approval and Review (STAR)

ство (Weaponeering) при ОСЗ 3, със 
съответните данни за радиуса на 
поразяване на уязвимите обекти (в 
метри или футове). При „Да“ се при-
ема ниско ниво, а при „Не“ се преми-
нава към ОСЗ 4:

1. Оценяване и записване на струк-
турата (тип на постройката, мате-
риал за построяване, брой на етажи, 
размери и т.н.) на уязвимите обекти.

2. Избиране на огнево средство.
3. Сравняване на радиуса за пора-

зяване – дали е по малък от разстоя-
нието до уязвимите обекти.

4. При „Да“ – ниско ниво, а при 
„Не“ – високо ниво, се преминава към 
ОСЗ 5 (табл. 2):

1. Записване на всеки незащитен 
обект в нивото за очаквани жерт-
ви с функциите на обекта, размери 
и общо засягана област в кръга на 
поразяване.

2. Определяне на процента от за-
сегнатата област – в квадратни фу-
тове за всеки обект и записване в 
работна таблица на хартия.

3. Записване на дневен, нощен и 
епизодичен очакван брой хора за 
съответните сгради (обекти).

4. Определяне на съответния фактор 
за получаване на жертви (1 или 0,25).

5. Изчисляване на очаквани жерт-
ви за ден, нощ, епизодични събития 
(табл. 4).
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Таблица 2

Оценка за очаквани жертви в пето ниво на методиката (пример)

Съпътстващ обект
Очаквана 
гъстота 
на населе-

нието Ко
еф

иц
ие

нт
1/

0,
25 Очаквани 

жертви

Функционал-
ност

ID Д
ъл

ж
ин

а

Ш
ир

оч
ин

а

Ет
аж

и

О
бщ

о 
кв

. 
фу

т
ов

е

П
ло

щ
 (
%

)

Кв
. ф

ут

Д
ен

Н
ощ

Еп
из

од
ич

но
 

съ
би

т
ие

Д
ен

Н
ощ

Еп
из

од

Двойно
предназначение

А1 50 50 2 5000 1 5000 2 3 0 1 10 15 0

Еднофамилна 
сграда

А 50 50 1 2500 0,6 1500 3 5 0 1 5 8 0

Многофамилна 
сграда

B 50 50 3 7500 0,4 3000 1 3 0 0,25 1 3 0

Склад C 100 100 1 10000 0,25 2500 5 0 0 0,25 4 0 0
Ресторант D 50 50 1 2500 0,2 500 6 30 0 0,25 1 4 0
Открит пазар E 300 250 1 7500 O,1 7500 1 0,5 80 1 8 4 600
Общо жертви 29 34 600

Таблица 3

Collateral Damage Mitigation Techniques (Техники за намаляване на 
съпътстващите загуби

CDE Hazards/
Рискове за СЗ

Delay Fuze (Sub-
Surface Burst)/

Взривател 
на закъснител – 
подповърхностен 

взрив

VT/Prox. Fuze 
(Air Burst)/

Дистанционен 
взривател – 

въздушен взрив

Shielding/
Наличие на 
друга сграда 

пред уязвимия 
обект

Delivery 
Heading/

Ъгъл 
на 

атаката

Aimpoint 
Offset/

Точка на 
примерване

Fragmentation 
(осколки)

Yes No Yes Yes Yes

Blast (взрив) Yes Yes Yes No Yes
Debris 
(развалини – 
падащи 
предмети)

No Yes Yes No Yes

Penetration 
(проникване 
към основата 
на обекта)

No Yes No No No

Thermal 
(термичен)

Yes No Yes No No

Delivery error 
(грешка при 
стрелбата)

No Yes No Yes No
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6. Общият брой на очакваните 
жертви не надминава числото NCV 
(по-малко или равно на допустимо 
число жертви съгласно правилата за 
бойно поведение). При „Да“ – ОСЗ 5 
е „Ниско“, а при „Не“ – „Високо“.

Ако числото на очакваните жер-
тви е по високо от NCV, целта не 
може да бъде поразена с решение на 
командващия на театъра на военни-
те действия.

Намаляване на съпътстващите 
загуби с намаляване на поразяващи-
те елементи или тяхното действие 
се наблюдават в табл. 3 (Mitigation 
Technique Notes):

1. Взривател на закъснител е пър-
вата техника за намаляване на ос-
колките, ударната вълна и високата 
температура. Използва се при оцен-
ката от трето ниво нагоре.

2. Дистанционният взривател е 
първа техника за намаляване на па-
дащите предмети и проникването 
на боеприпаса към основата на сгра-
дата. 

3. Дистанционният взривател е 
втора техника за намаляване на удар-
ната вълна и грешката при стрелба-
та. Ударната вълна се разнася бързо 
на открито, намалявайки три пъти 
силата от наземния взрив. Това е тех-
ника, която се препоръчва при чет-
върто ниво и при използване на арти-
лерийски боеприпаси.

4. Защитни сгради (щитове) се из-
ползват само при налична структура 
и определен терен, намиращ се между 
желаната точка на прицелване и уяз-
вимите обекти. Методът не може 
да се прилага за намаляване поразява-
нето на развалините при наличие на 
хора извън сградите.

5. Промяната на ъгъла на атака-
та е първа техника за намаляване 
на ефекта от грешката при стрел-
бата. Бомбите имат тенденция да 
падат по-далече от точката на при-
мерване.

6. Промяната на ъгъла на атака-
та е втора техника за намаляване на 
ефекта от осколките. Повечето ос-
колки поразяват в предните квадран-
ти от 270 до 90 градуса във връзка с 
ъгъла на атаката.

ОЦЕНКА ЗА СЪПЪТСТВАЩИ 
ЗАГУБИ ПРИ ПЛАНИРАНЕ 
НА ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕ 
НА НАЦИОНАЛНИ СИЛИ

При планирането и преди нана-
сянето на всеки огневи удар в съв-
местните операции винаги се задава 
въпросът за очакваните съпътства-
щи загуби.

Необходимост от изучаване на 
методиката за ОСЗ в български усло-
вия възниква от участието на Бъл-
гарската армия в операции на НАТО 
(Косово и Афганистан), както и в 
коалиционен формат – каквато беше 
операцията в Ирак през 2003 г. За 
целта трябва да се провежда обуче-
ние за запознаване с принципите на 
методиката за оценка на съпътс-
тващи загуби с офицери от дирекция 
„Отбранителна политика“ и „Опера-
ции и подготовка – ЩО“, Съвместно-
то командване на силите, СВ, ВВС и 
ВМС и разузнавателните структури, 
както и от щабовете на бригади.

Следващото необходимо действие 
е да се създаде база от данни за изпол-
званите в Българската армия авиаци-
онни и артилерийски боеприпаси на 
НАТО (ако има такива), както и бъл-
гарски боеприпаси, ако има със същи-
те характеристики. Допълнително 
следва да се изготви база от данни 
за оръжейните системи, които са на 
въоръжение в Българската армия: ар-
тилерийски системи за стрелба от 
закрити огневи позиции; високоточни 
оръжейни системи (на въоръжение в 
момента или други системи, които 
ще влязат на въоръжение); авиацион-
ни бомби, използвани в българските 
ВВС; управляеми авиационни бомби, 
които биха били използвани в бъдеще 
от българските ВВС.

При първа възможност в учебните 
планове и програми на факултетите 
на Военна академия „Г. С. Раковски“ 
и Националния военен университет 
„В. Левски“ следва да се въведе някол-
кочасово обучение (4 – 8) по общите 
положения за съпътстващите загуби 
и методиката за тяхната оценка.

Следващ етап е провеждане на спе-
циализирани курсове в рамките на две-
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Таблица 4

Time of Attack (TOA) Restriction Mitigation Statements 
(Време за атака, свързано с риска за жертви)

Casualty Estimate (Очаквани жертви) Mitigation Statement (Време за атака)
Day Night Episodic
Low High Low Day Attack Only
High Low Low Night Attack Only
Low Low High No Attack During Episodic Event in (Episodic CC)
Low High High Day Attack Only, when No Episodic Event in 

(Episodic CC)
High Low High Night Attack Only, when No Episodic Event in 

(Episodic CC)
High High Low NO TOA MITIGATION POSSIBLE, FINAL 

ASSESSMENT = CDE 5 HIGH

Таблица 5
Примерна таблица за оценка на съпътстващи загуби от първо до пето ниво – 

„Ниско“. Решение за поразяване може да се вземе от командващия 
на операцията в района на бойните действия

CDE ASSESSMENT REFERENCE GUIDE
CDE 

LEVEL CDE ASSESSMENT EXAMPLE (ОСЗ – пример)

1 CDE 1 Low
2 CDE 2 Low, PGM, Unitary

CDE 2 Low, PGM, Cluster
3 CDE 3 Low, PGM, Mk-84 (Un-Mitigated) 

CDE 3 Low, PGM, Mk-84, Delay Fuze (Mitigated)
CDE 3 Low, ASUGM, F-15, Mk-82 (Single Warhead)
CDE 3 Low, ASUGM, B1B, Mk-82, Hdg: 190 (Multi-Warhead) CDE 3 Low, 
SSBM, 155mm, M109, M107HE, PD/VT/MTSQ

4 CDE 4 Low, PGM, Mk-84, Delay Fuze, Hdg: 090-180
CDE 4 Low, ASUGM, F-15, Mk-82, Delay Fuze, Hdg: 045-090 
(Single Warhead)
CDE 4 Low, ASUGM, B1B, Mk-82, Delay Fuze, Hdg: 270 (Multi-Warhead)
CDE 4 Low, SSBM, 105 mm, M119A1, M1HE, VT

5 CDE 5 Low (High), PGM, Mk-84, Delay Fuze, Hdg: 090-180; CE: 
5 D/7 N/9 E
CDE 5 Low (High), ASUGM, F-15, Mk-82, Delay Fuze, Hdg: 045-090; 
CE: 7 D/9 N/12 E (Single Warhead)
CDE 5 Low (High), ASUGM, B-52, Mk-82, Delay Fuze, Hdg: 270; CE: 
12 D / 8 N / 22 E (Multi-Warhead)
CDE 5 Low (High), SSBM, 155 mm, M198, M107HE, VT; CE: 
9 D/12 N/16 E

три седмици за подготовка на спе-
циалисти анализатори за оценка на 
съпътстващите загуби.

След изучаване на методиката тя 
следва да се използва при планиране и 
нанасяне на огневи удари. Проверка за 

приложимостта ú следва да се направи 
при провеждане на учения на национал-
но равнище.

При успешно обучение и сертифи-
циране на анализатори за ОСЗ или за 
инструктори следва да се извършва 
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ежемесечна проверка на уменията им 
да изготвят оценки.

Пример за ежемесечно решаване на 
задачи с анализаторите, за оценка на 
съпътстващи загуби (фиг. 3)

JOINT COLLATERAL 
DAMAGE ESTIMATION (CDE) 
METHODOLOGY; SKILLS 
MAINTENANCE PROGRAM 
(SMP); PRACTICAL EXERCISE 
(PE); ID NUMBER: 2009SM0001
This PE is designed to check your con-

tinued understanding of the Joint CDE 
Methodology as prescribed in CJCSI 
3160.01 and assist Graduates from the 
CDE Program of Instruction (POI) in 
meeting the minimum requirements for 
skill maintenance and annual recertifica-
tion.

Graduates of the CDE POI must per-
form at least one target CDE Assess-
ment per month in order to maintain 
currency as a Qualified/Certified CDE 
Analyst IAW CJCSI3160.01.

Monthly PEs are worth a maximum 
of 10 points. Graduates wishing to par-
ticipate in this program must accrue a 
minimum of 100 points over a 12 month 

year to be recertified for another year as 
a Qualified/Certified CDE Analyst.

Instructions
1. Complete the CDE Assessment 

on the attached target, filling in the ap-
propriate entries in the CDE Assessment 
Answer Sheet in the EXCEL workbook 
(attached separately). (NOTE: Ensure 
that you completely fill in the adminis-
trative data.)

2. You may require the use of a com-
pass to draw the appropriate Collateral 
Hazard Area (CHA) (CDE 3U, 3M, or 
4) around aimpoints affecting Collateral 
Concerns in support of Casualty Estima-
tion (If CE is Required). A scale is pro-
vided at the bottom of the CDE Graphic 
to assist with this procedure. (EXAM-
PLE: If the CDE 4 CER for Aimpoint 
#1 is 100 feet, measure 100 feet with 
your compass using the scale, push the 
sharp point of the compass into the dot 
in the middle of the aimpoint and draw 
a circle, repeat with the appropriate CER 
for each aimpoint affecting collateral 
concerns.)

3. The SMP PEs are not oriented 
north up, you must compensate for this 
when determining heading restrictions.

4. Once complete, email the complet-

Фиг. 3
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ed CDE Assessment Answer Sheet back 
to the instructor.

5. You will have 10 days from the 
date this booklet is emailed to you to 
complete and return the PE. If you have 
questions or additional time is required, 
please email the instructor.

Grading
1. Within 5 days of sending the PE to 

the instructor, you will receive, via email, 
a grade on this PE along with feedback 
on any mistakes and a cumulative point 
total for the year.

2. Your individual PE grades and cu-
mulative point total will be maintained in 
the central CDE SMP Database and a Re-
certification Certificate Issued on the last 
day of the month of your original certifica-
tion, contingent on your performance.

3. If your cumulative score is too low 
to recertify, you may contact the instruc-
tor for additional study materials and ad-
ditional PEs to replace low scores and 
remain on track to achieve recertifica-
tion.

Примерът за ежемесечно прак-
тическо занятие е реален и е да-
ден в оригинален вид (на английски 
език), както го подава единственият 
съществуващ към момента център 
за оценка на съпътстващи загуби във 
Форт Сил (САЩ). Поради същата 
причина много от термините и оп-
ределенията в статията са дадени 
на български и английски или само на 
английски език.

Исторически погледнато, при про-
веждането на военни операции през 
последните 20 години правителства-

та на САЩ и на държавите от НАТО се 
съобразяват да не се допускат съпът-
стващи загуби, поради широкия от-
звук сред обществеността в района 
на конфликта и в държавата, изпра-
тила контингента на мисия.

Ако трябва да се обобщи казано-
то, би могло да се приеме, че е необ-
ходимо да се преценят:

• Военната значимост на целта, 
базирана на нейната функционалност и 
оперативното/стратегическото пре-
димство, което трябва да бъде пос-
тигнато при нейното поразяване.

• Рискът от съпътстващи загуби, 
базиран на структурата на целта (с 
двойно предназначение, възможност 
за химично биологично и радиоактив-
но заразяване, риск от наводнения 
свлачища и др., живи щитове), очаква-
ни жертви и разрушения по защите-
ни от правото обекти близо до пла-
нираната за поразяване цел.

• Рискът за информационните опе-
рации, базиран на стратегическото 
действие и потенциала на риска за 
противоположен ефект от мисията 
при поразяването на целта.

• Достоверността на разузнава-
нето като увереност на бойния ко-
мандир и на разузнавателните органи 
за положителното идентифициране 
на целта.

• Крайната информация, съдържа-
ща се при брифинга пред командва-
щия на операцията като препоръка 
за него, за времето и метода на огне-
во поразяване, базирано на предимс-
твото срещу риска.

CJCSI 3160.01 13 February 2009 No-Strike 
and Collateral Damage Estimation Method-
ology (Enclosure D – Joint Methodology for 
CDE).

CJCSI 5810.01 series, Implementation of 
DOD Law of War Program.

CJCSI 3122.01 series, Sensitive Target Ap-
proval and Review (STAR) Process (U).

Joint Publication 3-60, 13 April 2007, Joint 

Targeting.
Joint Publication 3-0, 17 September 2006, 

Joint Operations.
CJCSI 3110.01 series Joint Strategic Capa-

bilities Plan (U).
Program of Instruction (POI) Student Study 

Guide 12 October 2009.
Artillery journal 11/12 2009 Red Book.
Joint Publication 1-02.
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ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ПОЛЕВИ ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ПРИ 

ЛИКВИДИРАНЕ НА 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА
Д-р Владимир ИРИНКОВ, доцент Николай КОЛЕВ

The article „Logistic support to field health stations in settlement of disaster 
outcomes on national territory“ (authors Vladimir Irinkov, Nikolai Kolev) points out 
the importance of logistic support to field health stations in settlement of disaster 
outcomes for their adequate functioning. The problem is discussed in the context of 
EU requirements for building national health systems of field medical formations for 
crisis reaction, as well as in accordance with military logistic theory and practice. The 
research is focused on the  supply of materials and some field services. A classification 
of material resources is offered, and a standard day of supply is defined as a normative 
unit for planning purposes of the logistic support in field health stations. Methods are 
developed for defining the necessities of food and water supplies, POL (Petroleum Oil 
and Lubricants), as well as some medication including blood products and medical 
oxygen. Suggestions are made for outsourcing application possibilities in logistic support 
realization. Special attention is paid to the classification and methods of discarding the 
waste as a result of field medical care activities. Future work directions are developed in 
connection to the development of the material resources maintenance theory, financial 
support mechanisms, metrological control, safety tests of the electrical medical devices, 
checkup and certification services of the medical devices, etc.

Участието на полеви лечебни за-
ведения в операции за подкрепа 
на населението при ликвидира-

не на последствия от земетресения 
е продиктувано от характеристика-
та им – внезапно възникващи, много 
често пагубни събития с неочакван и 
интензивен характер. При магнитуд 
от и над 6,5 по скалата на Рихтер е 
възможно през първите две-три де-
нонощия след труса да настъпи ос-
тър и непредвидим дисбаланс между 
възможностите на медицинските 
ресурси и потребностите на засегна-

тото население. Това най-често се 
дължи на частично, значително или 
пълно разрушаване на местната ме-
дицинска инфраструктура; временна 
неизползваемост на съществуващите 
лечебни заведения; панически реакции 
сред медицинския персонал или комби-
нация от посочените причини.13 Тези 
теоретични постановки са изведени 
от практиката – земетресенията с 
епицентър в гр. Скопие (Югославия, 
1963 г.), гр. Попово (България, 1986 г.) 
и Порт-о-Пренс (Хаити, 2010 г.).

Отчитайки опасността от дис-
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баланс през първите денонощия след 
земетресение, Европейската комисия 
препоръчва на националните здравни 
системи от държавите – членки на 
ЕС, да създадат полеви медицински 
формирования за реагиране.1 Те тряб-
ва да имат готовност да действат 
както на територията на собстве-
ната страна, така и за оказване на 
хуманитарна помощ на други страни. 
Препоръката включва формиране на 
пункт за медицинска помощ, за раз-
ширена медицинска помощ с хирурги-
ческа намеса и полева болница. Пунк-
тът за медицинска помощ е предна-
значен за оказване на доболнична по-
мощ на пострадали в непосредствена 
близост до разрушените сгради и за 
стабилизиране на жизнените им функ-
ции, за да могат да бъдат евакуира-
ни към болнични заведения. Полевата 
болница е предназначена за развръща-
не в зоната на труса за оказване на 
квалифицирана и основни видове спе-
циализирана болнична помощ и про-
дължително лечение на пострадали. 
Пунктът за медицинска помощ с хи-
рургическа намеса е междинна форма 
между горните два типа полеви заве-
дения. Той е предназначен за реагира-
не в случаи, при които развръщането 
на полева болница се забавя. Изхожда 
се от факта, че смъртността сред 
ранените започва рязко да нараства, 
ако хирургическата помощ се забави 
над три часа. С решението са опре-
делени и оперативни способности, 
които формированията трябва да 
притежават. Те са разделени в две 
групи – общи и медицински.1,12

В общите способности са включе-
ни изисквания за придвижване на собс-
твен ход до зоната на бедствието и 
възможност за работа при всякак-
ви климатични условия; притежава-
не на собствено електрозахранване, 
санитарни и хигиенни съоръжения и 
средства за комуникация; срокове за 
готовност за изнасяне в зоната на 
кризата след оповестяването, сроко-
ве за развръщане в района за работа 
и за автономност.

Медицинските оперативни способ-
ности са свързани с възможностите 
за сортировка на пострадали (разпре-

делянето им по групи в зависимост 
от помощта, от която се нуждаят, 
и поредността на оказването ú), оси-
гуреността с медицински екипи (об-
щопрофилни, хирургични, реанимаци-
онни и специализирани); развърнати 
реанимационни легла и легла в стаци-
онара; лабораторна, микробиологична 
и образна диагностика (табл. 1).1,12 
За постигане на посочените опера-
тивни способности формированията 
трябва да разполагат с персонал, то-
варни и специални автомобили и дру-
ги материални средства, показани в 
примерното длъжностно разписание 
в табл. 2.

Проучването на литературата и 
собственият опит от участие в раз-
връщане на полева терапевтична бол-
ница при земетресението в гр. По-
пово (1986 г.) показват, че логистич-
ното осигуряване на полевите ме-
дицински заведения има съществено 
значение за функционирането им. 
Логистиката на полеви медицинс-
ки формирования от националната 
здравна система не е разработва-
на. Във военномедицинската лите-
ратура съществува учебно пособие, 
посветено на дейността на меди-
косанитарен батальон (вид полева 
болница в състава на мотострелко-
вите дивизии от сухопътните войс-
ки за животоспасяваща хирургическа 
и терапевтична помощ), в което се 
третират въпросите на тиловото 
и техническото сигуряване.1 Теоре-
тичните постановки в него обаче се 
отнасят за осигуряване на формиро-
ванието при война, а някои от тях 
не съответстват на съвременните 
логистични схващания.

Във връзка с това целта на на-
стоящото изследване е на основата 
на логистичната теория и практика-
та във въоръжените сили да се раз-
работи логистичното осигуряване 
на полево медицинско заведение, раз-
връщано от националната здравна 
система. В контекста на изложено-
то логистиката може да се дефинира 
като комплекс от дейности, свърза-
ни със следното:

• снабдяване с материални средс-
тва;
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Таблица 1

Оперативни способности по типове полеви формирования 
(модификация по: Димитров, А. и Решение на Европейската комисия1,12)

По типове формирования

Медицински способности пункт за 
медицинска 

помощ

пункт за разширена 
медицинска помощ с 
хирургическа намеса

полева 
болница

Общи оперативни способности
Способност за работа при всякакви 
климатични условия Да

Наличие на собствено електрозахранва-
не, санитарни и хигиенни съоръжения и 
средства за комуникация

Да

Готовност за изнасяне в зоната на 
земетресението (в часове след оповес-
тяването)

2 6 6

Време за развръщане в района 
за работа (в часове) 1 2 3

Автономност с ГСМ, храна и вода (в 
денонощия – само при операции извън 
територията на страната)

15 15 15

Медицински оперативни способности
Сортиране на пациенти от общопрак-
тикуващ лекар (брой пациенти за 1 час) 6

Помощ от или под ръководството на 
общопрактикуващ лекар (брой пациенти 
дневно)

20 – –

Средни (60 минути) или големи хирурги-
чески операции (100 минути) за 10 часа 
работен ден (брой операции)

– 6 – 10

Места за постоянно лечение на пациен-
ти (брой легла) – 50 100

Реанимационни легла (бр.) 4 6 10
Осигуряване на специализирана помощ
• психологична Да
• терапевтична Да
• анестезиологична и реанимационна – Да
• неврологична – – Да
• акушеро-гинекологична – – Да
• ушно-носно-гърлена – – Да
• очна – – Да
• детска – – Да
Клинико-лабораторна диагностика – Да
Микробиологична диагностика – – Да
Образна диагностика
• ехографска – Да
• конвенционална рентгенова – Да
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Таблица 2

Длъжностно разписание (примерно) на полеви медицински формирования 
(модификация по: Димитров, А. и Решение на Европейската комисия1,12)

Наименование на формированието, персонала, 
полагащата се техника и други материални средства

Численост 
на персонала

Количество 
техника 

и материални 
средства

Пункт за медицинска помощ
Лекари със специалност по обща медицина 2 – 3
Психолог 1
Медицинска сестра 4 – 6
Санитар, той и дезинфектор 4 – 6
Шофьор 3 – 4
Автомобилна превързочна – 1
Товарен автомобил с повишена проходимост (5 – 10 т) 1
Автомобилна линейка – 1 – 2
Ремарке-цистерна за питейна вода (1200 л) – –
Ремарке-цистерна за два вида горива – 1
Електроагрегат дизелов (4 кW) – 1
Палатка климатизирана – 1
Пункт за разширена медицинска помощ 
с хирургическа намеса*
Лекар, специалист по обща медицина 2 – 3
Лекар, специалист по обща хирургия 2 – 3
Лекар, специалист по анестезиология и реанимация 1
Лекар, специалист по вътрешни болести 1
Психолог 1
Медицинска сестра 6 – 8
Операционна сестра 1 – 2
Анестезиологична сестра 1 – 2
Операционен санитар 1 – 2
Санитар, той и дезинфектор 4 – 6
Шофьор, той и санитар 11 – 14
Автомобилна превързочна – 1
Товарен автомобил с повишена проходимост (5 – 10 т) 1 – 2
Автомобилна операционна 1
Автомобилна реанимационна 1
Автомобилен кабинет – образна диагностика 1
Автомобилен кабинет – клинична лаборатория 1
Автомобилни линейки 2 – 3
Автомобилен аптечен склад 1
Палатка климатизирана 2 – 3

* Забележка. Длъжностното разписание на полевата болница е сходно с това на пункта за 
разширена медицинска помощ с хирургическа намеса. Болницата разполага с повече общи хи-
рурзи и анестезиолози, с по един лекар специалист в посочените в табл. 1 направления, повече 
медицински сестри, възможности за микробиологична диагностика и по-голям брой товарни и 
специални автомобили и палатки.
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• ремонтиране на материални сред-
ства;

• финансово осигуряване;
• метрологичен контрол, тества-

не за безопасност на електрически ме-
дицински апарати, калибриране, про-
верка и сертификационни услуги на ме-
дицинските апарати;

• полеви услуги за личния състав 
и намиращите се на временно и/или 
постоянно лечение пострадали – хра-
нене, водоснабдяване, комунално-би-
тово обслужване, културна дейност, 
погребения на починали и др.2

Поради широкия кръг от дейности, 
които обхваща логистичното осигу-
ряване, разработката е ограничена до 
снабдяването с материални средства 
и част от полевите услуги, свърза-
ни с него. Целта на снабдяването е 
своевременно и пълно задоволяване 
потребностите на полевите меди-
цински заведения с всичко необходимо 
за осъществяване на функциите им.2 
В условията на кризи с невоенен ха-
рактер, каквото е земетресението, е 
необходимо изграждане на оператив-
на съвместимост на участниците в 
снабдителния процес – потребите-
ли, снабдителни звена, канали за дис-
трибуция, модели за осигуряване. Това 
се постига чрез създаване на единна 

класификация на материалните средс-
тва.

Според опита на въоръжените 
сили тя може да включва пет класа, 
показани на табл. 3.

При материалните средства от 
ІV клас се предлага допълнително кла-
сифициране по подкласове, показано в 
табл. 4. То, с изключение на лекарс-
твени продукти3,4, не е нормативно 
уредено. От тази гледна точка пред-
ложението трябва да се схваща като 
основа за бъдещи дискусии.

Лекарствените продукти пред-
ставляват вещество или комбинация 
от вещества за лечение и профилак-
тика, чийто произход може да бъде: 
човешки (човешка кръв, продукти, 
получени от човешка кръв и плазма); 
животински (микроорганизми, живо-
тински органи, екстракти, секрети, 
токсини, кръвни продукти); растите-
лен (микроорганизми, растения, части 
от растения, растителни екстракти, 
секрети); химически (елементи, при-
родни химически материали, синте-
тични или полусинтетични вещест-
ва – тук се включват медицинският 
кислород и другите медицински га-
зове) и медицинските изделия за ин-
корпориране в човешкото тяло – из-
куствени стави и кръвоносни съдове, 

Таблица 3

Класификация на материалните средства, използвани в операции 
за ликвидиране на последствия от кризи с невоенен характер 

(модифицирана по: Доктрина за логистиката2)

По класове Съдържание

Първи
Стоки, които се консумират от хора или животни в приблизително 
еднакво количество, независимо от климатичните условия или 
характера на кризата – храни, вода и фуражи

Втори

Материални средства, чиито количества се определят на базата 
на длъжностни разписания, ръководства, процедури или други 
нормативни документи и не се включват в ІІІ и ІV клас – дрехи 
(облекла), специална екипировка и имущество, транспортни машини 
и други

Трети Горива, масла, смазки, специални течности и техника за ГСМ
Четвърти Медицински материални средства

Пети
Строителни материали, както и някои допълнително възникнали 
потребности от стоки, влизащи във втори клас, за които в 
предкризисния период не може да се определи първоначалната 
необходимост
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сърдечни клапи, очни лещи, ортопе-
дични гвоздеи и плаки и др. В групата 
на превързочните материали влизат 
лични превързочни пакети, бинтове с 
различни размери, марля, лигнин, меди-
цински памук. Превързочните мате-
риали могат да бъдат нестерилни или 
да са предварително стерилизирани. 
Консумативите за клинични (химич-
ни, микробиологични, вирусологични) 
изследвания включват химикали, ре-
активи, хранителни среди и др. Към 
зъболекарските консумативи се отна-
сят борчета за зъболекарски борма-
шини, разширители на зъбни канали, 
средства за запълване на зъбни канали 
и за изработване на пломби и др. Кон-
сумативите за апаратите за образна 
диагностика включват рентгенови 
филми с различни размери, разтвори 
за проявяване и фиксиране на рентге-
нови снимки, специална хартия и гело-
ве за ултразвукови изследвания и др. 
Средствата за дезинфекция, дезинсек-
ция и дератизация са предназначени за 
контрол над популацията на инсекти 
и гризачи и за дезинфекции, като най-
често включат химически препарати 
на различна основа (хлорни, фосфорно-

органични и др.) или синтезирани на 
базата на растителни продукти (на-
пример перитроидни препарати).

Медицинските инструменти са 
изключително разнообразна група – 
общи и специализирани хирургически 
и зъболекарски инструменти и посо-
бия, спринцовки и игли, средства за 
интравенозно вливане на течности и 
др. В групата на медицинските апа-
рати и техника се включват уреди 
с диагностично или лечебно предна-
значение – апарати за измерване на 
кръвно налягане, микроскопи, апара-
ти за образна диагностика, обдиш-
ващи и мониториращи апарати, де-
фибрилатори, апарати за хемодиа-
лиза и за наркоза, операционни маси, 
физиотерапевтични апарати, тер-
мостати, уреди за лабораторни из-
следвания на кръв и др. Санитарни 
средства, свързани с обслужването 
на пациенти, включват: стомашни 
сонди, уретрални катетри, стерилни 
и нестерилни ръкавици, операционно 
облекло и принадлежности, средства 
за обездвижване на част или на ця-
лото тяло, носачески колани, носил-
ки, инвалидни столове, медицински 

Таблица 4

Подкласове на медицинските материални средства

Клас Подклас Съдържание на подкласа

Ч
ет

въ
рт

и

4.1 Лекарствени продукти
4.1а Лекарствени продукти от човешки произход
4.1б Лекарствени продукти от животински произход
4.1в Лекарствени продукти от растителен произход
4.1г Лекарствени продукти от химически произход
4.1д Медицинските изделия за инкорпориране в човешкото тяло
4.2 Превързочни материали

4.3 Консумативи за клинични (химични, микробиологични, вирусологични) 
изследвания

4.4 Зъболекарски консумативи
4.5 Консумативи за образна диагностика
4.6 Средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация
4.7 Медицински и зъболекарски инструменти
4.8 Медицинска и зъболекарска апаратура и техника
4.9 Санитарни средства, свързани с обслужване на пациентите
4.10 Санитарна техника
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легла, колички за носилки, колички за 
инструменти, уринатори, подлоги и 
др. Санитарната техника е предна-
значена за подпомагане дейността 
на диагностично-лечебната дейност 
и съдържа стерилизационни устройс-
тва, хирургически лампи, бактери-
цидни лампи и др.

Процесът на снабдяване включва:
• определяне на потребностите 

от материални средства и създаване 
на запаси за нуждите на формирова-
нието в предкризисния период;

• определяне източниците на снаб-
дяване в хода на операции за подпома-
гане на населението при ликвидиране 
на последствията от земетресения;

• заявяване на необходимите ма-
териални средства за попълване на 
направения разход в операцията и ор-
ганизиране на доставянето им;

• унищожаване на негодните за 
употреба материални средства, 
включително отпадъци от осъщест-
вената дейност.2,5,6,8,9,14

Материалните средства от І клас 
са разходни, а от останалите чети-
ри – смесени (разходни и неразходни). 
При определяне на потребностите от 
разходни материални средства е це-
лесъобразно да се използва разчетно-
снабдителната единица „стандарт-
на дневна норма на снабдяване“2. Тя 
представлява необходимото количес-
тво разходни материални средства 
за задоволяване на определени пот-
ребности или за извършване на оп-
ределена работа при предварително 
стандартизирани условия. В табл. 5 
са показани стандартните дневни 
норми за снабдяване с някои разходни 
материални средства от І, ІІІ и ІV 
клас.

Определянето на потребностите 
от продоволствие (І клас) е в зави-
симост от организирането на хра-
ненето (по същество това е полева 
услуга) – чрез използване на индивиду-
ални хранителни пакети или столово. 
Преди определяне на потребностите 
се коригира енергийната стойност на 
стандартната дневна норма за снаб-
дяване (дажба и индивидуален храни-
телен пакет) за персонала на полево-
то медицинско формирование. Това се 

извършва с коефициент, който отра-
зява нивото на физическа активност. 
Приема се, че през първите 5 – 7 
денонощия (фазата на спасяване на 
засегнатото население) от развръща-
нето на полевото формирование тя 
е висока поради работа в условията 
на масово приемане на пострадали. 
Според опита от съвременните воен-
ни конфликти се предлага коригиращ 
коефициент 2.7 В този случай кори-
гираната енергийна стойност е про-
изведение от енергийната стойност 
на стандартната дневна норма на 
снабдяване и стойността на коефи-
циента.

Храненето с използване на инди-
видуални хранителни пакети обикно-
вено не надхвърля 5 – 6 денонощия 
от момента на развръщане за рабо-
та. От тази гледна точка потреб-
ността от индивидуални хранителни 
пакети се определя по формулата:

ИХП = ЧП*П + СЛ*П,

където ИХП е индивидуален храните-
лен пакет (бр.);
ЧП – численост на персонала на фор-
мированието (бр.);
П – продължителност на периода за 
хранене (дни);
СЛ – стационарни легла (бр.).

Запасите от индивидуални храни-
телни пакети се създадат в предкри-
зисния период за сметка на финансо-
ви ресурси на здравната структура, 
на която е възложено формирането 
на медицинските пунктове/полева-
та болница. За тяхното съхраняване 
и опресняване могат да се сключат 
договори с формирования от въоръ-
жените сили, които ги използват за 
хранене в учебно-бойната дейност 
на територията на страната и по 
време на операции извън България.

Преминаването на столово хра-
нене зависи от конкретната обста-
новка в зоната на земетресението, 
но е целесъобразно да започне не по-
рано от края на фазата на спасяване, 
т.е от петото-шестото денонощие 
след труса. Столовото хранене про-
дължава не повече от 24 – 25 дено-
нощия. В посочения срок обикновено 
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Таблица 5

Стандартни дневни норми за снабдяване с някои разходни 
материални средства от I, III и IV клас

Вид на материалните 
средства Мярка Описание на стандартните условия

Продоволствие

Столово хранене
Дажба (набор от 
хранителни продукти) 
на човек и всяко легло 
в стационара

Да осигури трикратно хранене в 
денонощието на мъже и жени във 
възрастовата група от 18 до 30 го-
дини при стойност на физическото 
натоварване 1,6*Хранене с индивидуални 

пакети за хранене
Пакет на човек и всяко 
легло в стационара

Вода

Пиене Литра на човек и всяко 
легло в стационара

Да осигури потребността от вода 
за пиене за едно денонощие при не-
значителна физическа активност в 
условията на умерен климат

Всекидневна лична 
хигиена на персонала Литра на човек

Да осигури сутрешен личен тоалет 
и трикратно измиване на ръцете 
на един човек за едно денонощие

Къпане на персонала Литра на човек
Да осигури вода за вземане на един 
душ на ден от човек от персонала 
в продължение на 10 минути

Чистене на медицинско 
формирование Литра на легло

Да осигури почистване на функцио-
налните елементи на медицинското 
формирование (без операционните) 
еднократно за едно денонощие

Лична хигиена на 
пациенти Литра на легло

Да осигури сутрешен личен тоалет 
и трикратно измиване на ръцете 
на развърнато легло в стационара 
за едно денонощие

Почистване на 
операционна Литра

Да осигури почистване на десет 
операционни маси за едно деноно-
щие

Измиване на 
инструменти Литра

Да осигури измиването на десет 
броя „набор хирургически голям“ за 
денонощие

Изпиране на дрехи на 
персонала Литра на човек

Да осигури изпирането на 1 кг пра-
не на човек от персонала за дено-
нощие

Изпиране на дрехи на 
пациенти Литра на легло Да осигури изпирането на 5 кг пране 

на развърнато легло за денонощие
Горива

За автомобил Литра на автомобил

Да извърши пробег от 1000 км (за 
заемане на района за развръща-
не до всяка точка на страна и за 
едно извънредно преместване) в 
извънградски условия, по републи-
канската пътна мрежа, равен и сух 
пътен участък със средна скорост 
50 км/час
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* Забележка. Стойността на физическо натоварване 1,6 при мъже и жени в по-
сочената възрастова група отразява съотношението между изразходваната енергия 
при незначително физическо натоварване и нормата на метаболизъм на човешкия 
организъм при покой. При такъв коефициент на физическо натоварване енергийната 
стойност на дневно консумираната храна е 3034 Kkal.7

Вид на материалните 
средства Мярка Описание на стандартните условия

За електроагрегат Литра на агрегат
Да осигури непрекъсната работа на 
всеки електроагрегат в продълже-
ние на едно денонощие

Медицински кислород

По време на операция Литра
Да осигури подаването на медицин-
ски кислород по 2,8 л в минута за 
десет операции със средна продъл-
жителност 60 минути всяка

За реанимационно 
отделение

Литра на 
реанимационно легло

Да осигури подаване на медицински 
кислород на 10% от леглата в ре-
анимацията по 4,5 л на минута в 
продължение на 24 часа

Кръвни продукти

Еритроцитен 
концентрат Единица на легло

Да осигури преливане по една еди-
ница еритроцитен концентрат на 
40% от реанимационните и болнич-
ните легла за денонощие

Тромбоцитен 
концентрат Единица на легло Да осигури преливането по една 

единица тромбоцитен концентрат 
и прясно замразена плазма на 4% 
от реанимационните и болничните 
легла в денонощие

Прясно замразена 
плазма Единица на легло

Кристалоидни и колоидни разтвори за интравенозно вливане

Физиологичен разтвор, 
серум глюкоза и др. Литри

Да осигури преливане по 0,100 литра 
дневно от всеки кристалоиден/ко-
лоиден разтвор за десет оперирани

Антибиотици
За перорално 
приложение Грама на легло

Да осигури по 2 г за всяко реанима-
ционно и болнично легло дневноЗа парентерално 

приложение Грама на легло

завършва и дейността на полевото 
медицинско формирование в зоната 
на бедствието. На тази основа се 
определят необходимите дажби или 
техният финансов еквивалент при 
аутсорсване на храненето на персо-
нала и приетите на лечение пациен-
ти.

Столовото хранене може да се 
възложи на кетерингова фирма, раз-
положена извън засегната от земет-
ресението зона. В договорите тряб-

ва да се посочи финансов еквивалент 
на продуктите за хранене на един 
член от персонала/един пациент, 
изисквания към приготвянето и до-
ставянето на храната, оборудване 
на столови за персонала и болните, 
измиване на използваните съдове и 
извозване на хранителните отпадъ-
ци. За реализиране на аутсорсинга 
е необходимо да се поддържа акту-
ална база от данни за кетерингови 
фирми в близост до рисковите земе-
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тръсни райони на страната и да се 
извършват периодични маркетинго-
ви проучвания за цената на подобен 
вид услуги. Договорите за хранене се 
подписват със започването на опе-
рацията.

Осигуряването с вода има важно 
значение за дейността на полевото 
медицинско формирование. При оп-
ределяне на всекидневния разход се 
отчитат:

• типът на формированието и 
оперативните способности за об-
служване на пострадали;

• длъжностното разписание – пер-
сонал, функционални елементи (опе-
рационни, реанимационни, стациона-
ри, лаборатории, санитарни съоръже-
ния и др.);

• националните и международни-
те норми за потребление на вода 
във въоръжените сили при описаните 
стандартни условия.10,14

В табл. 6 е показана приблизител-
ната потребност от вода на пункт 
за разширена медицинска помощ с хи-
рургическа намеса.10,14

Водата за питейни нужди е целе-
съобразно да се доставя в бутили-

Таблица 6

Потребност от вода за пункт за разширена медицинска помощ 
с хирургическа намеса (в литри дневно)

За осигуряване на Потребност за едно 
денонощие

Питейни нужди на персонала и пациентите 186
Всекидневна лична хигиена на персонала 558
Измиване на ръце от персонала при работа с пациенти 400
Къпане на персонала 900
Чистене на медицинско формирование 200
Лична хигиена на пациенти 300
Клинична лаборатория 35
Образна диагностика 35
Стерилизация 35
Почистване на операционна 120
Измиване на инструменти 80
Изпиране на дрехи на персонала 1200
Изпиране на дрехи на пациенти 2400
Всичко 6449

ран вид в количества, осигуряващи 
2 – 3-дневно потребление. Дейност-
та по доставянето също може да се 
аутсорсва. За съхраняване на водата 
за останалите дейности е целесъоб-
разно полевото медицинско форми-
рование да разполага с автомобилен 
прицеп/автомобилна цистерна – с 
капацитет, равен на дневния разход. 
За целта в полевите формирования 
се поддържа актуализирана база от 
данни за източниците за зареждане 
с вода с посочените качества, разпо-
ложени в близост, но извън потенци-
алните земетръсни райони.

Потребността от гориво-сма-
зочни материали включва два ком-
понента – потребност от горива и 
потребност от масла, смазки и спе-
циални течности. Водещи са потреб-
ностите от горива. Количеството 
на маслата, смазките и специалните 
течности се определя като процент 
от разхода на горивата.

Установената стандартна днев-
на норма за автомобилна техника, 
показана в табл. 9, и проучването 
на съдържанието на резервоарите на 
намиращи се в експлоатация транс-
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портни средства в страната показ-
ват, че всеки автомобил разполага 
с една стандартна дневна норма за 
запасяване. Като се изхожда от так-
тиката за използване на полево ме-
дицинско формирование при земетре-
сение – активиране, извършване на 
марш с дължина 300 – 500 км, заемане 
на района за използване, развръщане 
и работа в продължение на 30 дено-
нощия, се налага изводът, че не е 
необходимо създаване на подвижни 
запаси от гориво за автомобилите 
в медицинските пунктове/полевата 
болница. Повторно зареждане ще се 
наложи в края на дейността им в ог-
нището на земетресение. То може да 
се осъществи от близко разположена 
бензиностанция или на мястото на 
развръщане с горивозаряден автомо-
бил на дистрибутор на гориво-сма-
зочни материали. Разходи на гориво 
за автомобили, надвишаващи стан-
дартната дневна норма за снабдява-
не, са възможни само когато форми-
рованието разполага с автомобилни 
линейки, участваща в евакуация на 
пострадали. За зареждане на авто-
мобилната техника е необходимо 
формированието да бъде снабдено с 
дебитна карта за извършване на раз-
плащания.

По друг начин стои проблемът 
със запасите от гориво в резервоари-
те на агрегатите. Обикновено те не 
могат да поберат и една стандартна 
дневна норма за снабдяване. За илюс-
трация е използван пример с елек-
троагрегат Changqing Diesel Generator 
12kW, производство на Changzhou 
Changqing Power Machinery Co., Ltd. 
За производство на 1kW/h агрегатът 
разходва 0,276 литра. Разходът за 1 
час работа (т.нар. часов разход на го-
риво) е равен на мощността на агре-
гата, умножена по разхода, и възлиза 
на 3,3 л/час. При обем на резервоа-
ра от 12 литра електроагрегатът 
може да работи без прекъсване око-
ло 4 часа. Това налага, за да се оси-
гури безпрепятственото функциони-
ране на полевото електрозахранване, 
полевите медицински заведения да 
разполагат с подходяща съдова вмес-
тимост, побираща не по-малко от 

четири стандартни дневни норми за 
снабдяване. За целта най-често се из-
ползват ремаркета-цистерни.

При определяне стандартните 
дневни норми на снабдяване с разход-
ни материални средства от ІV клас 
се изхожда от типа на формировани-
ето и оперативните му способности. 
На този етап липсват достатъчно 
проучвания в това отношение.

Стандартните дневни норми на 
пункт за медицинска помощ трябва 
да осигури по 2 грама антибиотик, 
0,100 литра от всеки колоиден и крис-
талоиден разтвор и по 2,8 литра кис-
лород в минута в продължение на 20 
минути за 15 пациенти дневно. При 
развръщане на пункта той трябва 
да разполага с 5 стандартни дневни 
норми за снабдяване.

Пунктът за разширена медицинска 
помощ с хирургическа намеса и поле-
вата болница определят потребнос-
тите си по начина, показан в табл. 5. 
При развръщането си те трябва да 
разполагат с по пет стандартни днев-
ни норми за снабдяване с медицински 
кислород, кръвни продукти, кристало-
идни и колоидни разтвори за венозно 
вливане и антибиотици.

Определянето на необходимото 
количество стандартни дневни нор-
ми за снабдяване с медицински кис-
лород се извършва само в случаите, 
когато той се доставя в кислородни 
бутилки, независимо от източника 
за доставка.

В съвременните условия полевите 
медицински формирования могат да 
разполагат със собствени средства 
за доставяне на кислород – кисло-
родни концентратори. Те трябва да 
отговарят на следните изисквания:

• температурен режим за работа 
в интервала от +5°С до +40°С;

• мощност – не по-висока от 
300 W;

• възможност за осигуряване на 
въздушен поток към пациента от 2 до 
4 л/мин, при кислородна концентрация 
на вдишвания въздух от 85% до 95%.

Необходимото количество кисло-
родни концентратори зависи от броя 
на операционните маси (за пункт за 
медицинска помощ – превързочните) 
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и броя на реанимационните легла. За 
всяка маса и за 10% от развърнати-
те реанимационни легла се осигурява 
по един апарат.

Заявките за доставки на еритро-
цитна маса трябва да бъдат съоб-
разени с честотата на кръвните 
групи от системата АВО и Rh (D) 
антиген сред мъже и жени в България 
(табл. 7).11

За кръвните продукти формиро-
ванието е необходимо да разполага с 
хладилници с автоматично поддържа-
на температура от +40С – за съхра-
няване на еритроцитния и тромбо-
цитния концентрат, и фризери – за 
съхраняване на прясно замразена плаз-
ма с автоматично поддържана тем-
пература от –300С.

Таблица 7

Разпределение на потребното общо количество единици 
еритроцитен концентрат според честотата на кръвните групи 

от системата АВО и Rh(D) антиген в България

Кръвни групи и Rh фактор Честота (%)

А Rh (+) 37,5
А Rh (–) 5,7
В Rh (+) 13,9
В Rh (–) 2,2
О Rh (+) 28,2
О Rh (–) 4,4
АВ Rh (+) 7,2
АВ Rh (–) 0,9

За разработване на стандартни 
дневни норми за снабдяване с разход-
ни медицински материали от ІV клас 
са необходими практически изследва-
ния в клиниките по обща хирургия на 
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ и ВМА.

Опаковките за съхраняване на 
материални средства от ІV клас – 
контейнери/пакети/кутии/сандъци, 
трябва да разполагат с:

• маркировка по Женевските кон-
венции, разположена централно на 
всички страни на опаковката – чер-
вен кръст на бял фон;

• табела на български и английски 
език за национална идентификация, 

поставена в края на горната част на 
опаковката, с размер не по-голям от 
50 х 50 мм;

• опис на български и английски 
език за идентификация на съдържа-
нието;

• маркировка с международно ус-
тановени знаци, сочещи за специални 
изисквания или препоръки при склади-
ране и транспорт – например чупли-
вост, огнеопасност и др.15

Източник за снабдяване с кръвни 
продукти е най-близо разположеният 
център за трансфузионна хематоло-
гия, а за антибиотици, колоидни и 
кристалоидни разтвори – най-близ-
ката фирма за дистрибуция на ле-
карствени продукти. Снабдяването 
трябва да се извършва по заявка, а 

доставянето – с транспорт на цен-
търа/дистрибутора.

Проблемите с отпадъците от дей-
ността на полеви медицински форми-
рования не е разработван в българска-
та логистична литература, независи-
мо че е важен елемент от тяхната 
дейност. Процесите на третиране на 
отпадъците включва тяхното иден-
тифициране, събиране, съхраняване, 
тран спортиране и унищожаване. 
Идентифицирането на отпадъците 
се извършва в зависимост от риско-
вете, които крият за човека и окол-
ната среда.8,9,10 От тази гледна точка 
отпадъците могат да бъдат класи-
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фицирани в четири категории – общи, 
опасни за хората и околната среда, 
медицински и отпадни води (табл. 8).

При събирането на отпадъците 
трябва да се вземат мерки за пред-
пазване на персонала – чрез предпаз-
ни маски, специални непромокаеми 
облекла и ръкавици.

За всички видове отпадъци тряб-

Таблица 8

Класификация на отпадъците от дейността 
на полеви медицински формирования (модифицирана по Наредба № 39 

от 2010 г., Наредба № 3 от 2004 г. и FM 8-10.158,9,10)

По категории Съдържание

1. Общи (твърди 
отпадъци извън тези от 
2-ра и 3-та категория)

1а. Хартиени отпадъци
1б. Пластмасови отпадъци
1в. Хранителни отпадъци
1г. Скрап (дърво, метал и др.)

2. Отпадъци, опасни за 
хората и околната среда

2а. Пожаро- и взривоопасни (ГСМ, медицински бензин)
2б. Корозивни
2в. Лабораторни реактиви
2г. Отрови, включително опиати

3. Медицински отпадъци

3а. Кръв и кръвни продукти
3б. Отпадъци от лабораторна и микробиологична 
диагностика – кръв, урина, използвана хранителна среда 
(агар-агар) и др.
3в. Патологични отпадъци – тъкани, органи, части от 
човешкото тяло, зъби, течност от човешкото тяло в 
резултат на хирургическа или друга медицинска дейност
3г. Използвани медицински предмети и пособия – спринцовки 
и игли за еднократна употреба, скалпели за еднократна 
употреба, катетри, абокати, марли, бинтове, хирургично 
бельо и др.

4. Отпадни води
От тоалетни, къпане, пране, измиване на съдове за 
хранене, на медицински инструменти и медицинска 
стъклария за многократно използване

ва да се разработят процедури, кои-
то да определят:

• съдовете за съхраняване и тях-
ната маркировка;

• реда за транспортиране;
• начините за унищожаване, като 

под това трябва да се разбира аб-
солютното им премахване или от-
страняване на болестотворните им 
свойства, или довеждането им до 
състояние, при което не могат да се 
използват.

Цялостната дейност за осигуря-
ване на тара за съхраняване, транс-
портиране и унищожаване на от-
падъците може да бъде аутсорсвана, 
независимо от вида им.

Целесъобразно е полевите пункто-
ве за разширена медицинска помощ с 
елементи на хирургическа намеса и по-
левата болница да разполагат с апара-

ти за стерилизиране (автоклави) и за 
контролирано изгаряне на медицински 
отпадъци (полеви инсинератори).

Автоклавите трябва да разпола-
гат с програми за стерилизация на:

• твърди материали, инструмен-
ти, пластмасови изделия, пипети, 
стъклария;

• твърди отпадъци в чували;
• течни отпадъци.
Целесъобразно е програмите за сте-

рилизиране на отпадъци да бъдат с 
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пулсово повишаване на температу-
рата, с цел ефективно извеждане на 
въздуха от камера, водещо до реду-
циране обема на отпадъка. Основни-
те работни параметри следва да се 
избират и да варират: температура 
от +600С до +1500С, налягане от 4 
до 5 бара, време за стерилизация от 
1 до 300 минути. Стерилизаторът 
трябва да разполага със следното:

• интегриран вграден паров гене-
ратор, разположен извън стерилиза-
ционната камера;

• вграден кондензатор на изхо-
дящата пара/въздух, регулиран чрез 
температурен сензор, което води до 
икономия на използвана за охлажда-
не вода и предпазва от разпростра-
няване в работното помещение на 
пара и миризми (при стерилизиране 
на отпадъци) след отваряне капака 
на автоклава;

• вградена система за контроли-
ране нивото на вода;

• вграден часовник/таймер за на-
стройване стартирането на програ-
мата;

• температурен датчик за изключ-
ване на автоклава в случай на преви-
шаване на зададената температура;

• вграден вентил за свръхналягане, 
който се отваря при свръхналягане в 
камерата;

• вграден интерфейс за връзка с 
компютър и принтер за пренасяне и 
съхраняване на данните от работния 
цикъл.

Контролираното изгаряне е подхо-
дящо само за полевите пунктове за 
разширена медицинска помощ с еле-
менти на хирургическа намеса и по-
лева болница. Полевият инсинератор 
може да се монтира на автомобилно 
ремарке. Подходящи са инсинератори 
с обем на камерата около 0,1 м3, ка-
пацитет на зареждане от 50 до 70 кг, 
използване на дизелово гориво, маса 
до 700 кг, габарити (д/ш/в) в метри 
до 1,0/1,0/2,5–3 и време за достигане 
температура на горене до 8500С – до 
25 мин. Заравянето на медицински от-
падъци се прилага, когато горните 

способи са невъзможни. За целта се 
изкопават ями с дълбочина, която не 
позволява разравянето им от живот-
ни. Медицинските отпадъци се пос-
тавят послойно. Дъното на ямата и 
всеки слой се покриват със суха хлор-
на вар.

Отпадъчните води от тоалетни, 
къпане, пране, измиване на съдове за 
хранене, на медицински инструменти/
медицинска стъклария за многократно 
ползване и др. трябва да се събират 
и обработват по начин, по който не 
замърсяват водоизточниците в зона-
та за развръщане и опазват околната 
среда, не създават опасност от въз-
никване на заразни заболявания.

Практиката показва, че около 80% 
от използваната от полевите меди-
цински заведения вода се изхвърля. За 
наши условия освобождаването от 
отпадъчни води може да се осъщес-
твява чрез свързване със съществу-
ваща канализация за обратни води в 
района за работа или чрез събирането 
и обработването им в септични ями. 
Възможно е сключване на договори за 
изнасяне на отходната вода или ку-
пуване на полеви системи за съхра-
няване, пречистване/филтриране и 
освобождаване на отпадни води.

Настоящата разработка не изчер-
пва логистиката на полевите лечебни 
заведения при ликвидиране на последс-
твия от земетресения на територи-
ята на страната. Направените пред-
ложения в областта на снабдяването 
с материални средства не могат да 
бъдат верифицирани, тъй като на 
този етап националната здравна сис-
тема не разполага с подобни медицин-
ски структури. Необходимо е да се 
разработят теорията на ремонта 
на материалните средства, механиз-
мите за финансово осигуряване, мет-
рологичният контрол, тестването за 
безопасност на електрическите меди-
цински апарати, проверката и серти-
фикационните услуги на медицински-
те апарати и др. Във връзка с това е 
целесъобразно да се разшири и кръгът 
на участващите специалисти.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

Ефективното управление на 
енергийния сектор в България 
е свързано със сложни и ком-

плексни проблеми от институциона-
лен, технически и правен характер. 
Те се допълват от нееднозначните 
процеси в глобалната и регионална-
та енергийна среда и нарастващото 
значение на геоикономиката и гео-
енергетиката. Успешната политика 
за енергийна сигурност на България, 
като част от ЕС, трябва да отчи-
та и основните предизвикателства 
за Общността – бързо нарастване 
на търсенето в световен мащаб и 
конкуренция за енергийни ресурси от 
развиващите се икономики, нестабил-
ност в произвеждащите енергийни ре-
сурси региони, разпокъсан вътрешен 
европейски енергиен пазар, нараст-
ваща необходимост от пренасочване 
на горива в отговор на политиката 
по въпросите на изменението на кли-
мата. Поради нарастващите заплахи 

за сигурността на енергийните до-
ставки и инфраструктура паралел-
но се развиват национални и съюз-
ни политики за енергийна сигурност, 
базирани на класически представи за 
сигурността и сравнително новата 
концепция за защита на критичната 
инфраструктура.1

В този контекст политическият 
и икономическият елит трябва да 
формулират консенсусни икономичес-
ки рационални стратегии и политики 
за енергийна сигурност, да иденти-
фицират и използват възможности 
за взаимодействия и синергия меж-
ду политиките. Тези задачи не мо-
гат да бъдат решени без солидната 
поддръжка на стратегически ориен-
тирани интердисциплинарни научни 
изследвания.

Настоящата статия предлага рам-
ка за разработване, анализ и оценка 
на възможните сценарии за форми-
ране на енергийна политика на Бъл-

КЪМ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 
ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 
СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯ НА 

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ
Величка МИЛИНА, Тодор ТАГАРЕВ, Венелин ГЕОРГИЕВ

The article „Towards the exploration of energy security policies under conditions 
of deep uncertainty“ (authors Velichka Milina, Todor Tagarev, Venelin Georgiev) 
discusses the policies of energy security – a term that in itself is not well defined and 
takes place in a highly uncertain context. Scenario-based foresight allows taking such 
uncertainty into account. This paper presents a scenario-based approach consisting of 
two main steps – identification of plausible context scenarios, or alternative futures, 
and a definition of respective policies. Then, in the Bulgarian context it presents a 
framework for designing such scenarios and policies and some initial findings and 
ideas on drivers, factors, dimensions, and key relationships coming into play in the 
design of scenarios and energy security policies.
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гария в контекста на вероятните 
глобални и регионални процеси в енер-
гийния сектор. Идеята е научно да 
се подпомага процесът на формиране 
на политики за енергийна сигурност, 
конкурентност и ефективност в 
условия на неопределеност, както и 
адаптирането им към изменяща се 
среда.

КОНЦЕПТУАЛНИ РАМКИ

Въпреки критичната роля за си-
гурността и почти десетгодишните 
световни интензивни изследвания 
все още няма общоприета дефини-
ция на понятието „енергийна сигур-
ност“. Заради комплексния характер 
на проблема „енергийна сигурност“ 
това е обяснимо и неизбежно.2 В ши-
рокия спектър на национални и меж-
дународни изследвания и институцио-
нални доклади „енергийна сигурност“ 
се използва по подразбиране, като 
акцентите са предимно върху до-
ставките3 и геополитиката.4 Напра-
вени са начални опити „енергийната 
сигурност“ да се анализира в единна 
концептуална рамка.5

Изследователите на проблема мо-
гат да бъдат разделени на две гру-
пи. Повечето икономисти смятат, 
че изразът „енергийна сигурност“ e 
безсмислен. Според тях проблемите 
на енергийния сектор се решават от 
правилата на пазара, а факторите 
на политиката и силата трябва да 
останат настрана.6 На обратното 
мнение са анализаторите, убедени, 
че засилващото се политизиране на 
управлението на енергийния сектор 
в страни донори и повсеместното 
нарастване на „енергийния национа-
лизъм“ в страни с автократични, а 
и с демократични политически ре-
жими, превръщат управлението на 
енергийния сектор в проблем на на-
ционалната сигурност.

Според нас и двете гледни точ-
ки имат право на съществуване. В 
действителност и икономическата, 
и така наречената политическа ин-
терпретация са две страни на една и 
съща монета – необходими и взаимно 
допълващи се. Проблемът е в нами-

рането на оптималното съотноше-
ние между тях при формулирането 
на ефективни политики за развити-
ето на енергийния сектор. Част от 
решението е в постигането на кон-
сенсус по комплексна дефиниция за 
„енергийна сигурност“ и параметри-
те на това, което определяме като 
„политика за енергийна сигурност“. 
За нас понятието „енергийна сигур-
ност“ има разширено съдържание, 
което включва традиционните ико-
номически съображения за развитие 
на енергийния сектор (в това число 
на национални енергоизточници и па-
зарни условия); енергийната ефектив-
ност; изискванията за гарантиране 
сигурност на доставките на енергий-
ни ресурси; енергийната геополитика; 
защитата на критичната енергийна 
инфраструктура (разглеждана в ком-
плекс с други критични инфраструк-
тури, като ИТ и транспортна), коя-
то да е в съответствие със спектъ-
ра от заплахи за сигурността.

Друг основен проблем е формира-
нето на политики за енергийна си-
гурност така, че те да съхраняват 
ефективността си в бързо изменя-
ща се среда. Българската енергийна 
стратегия използва един базов и един 
нормативен сценарий7, което в прак-
тиката на управление на енергийния 
сектор засега се доказва като недо-
статъчно за отразяване неопределе-
ността на средата при формиране 
на политики за енергийна сигурност. 
Добре известен в това отношение 
е опитът на фирма „Шел“ (групата 
на Pierre Wack в Royal Dutch/Shell), 
която от началото на 70-те години 
използва сценарии, за да представи 
неопределеността на средата. Този 
подход се развива и утвърждава не 
само от „Шел“ (Shell, 2008)8, но и от 
други основни играчи в енергийния 
сектор9.

Дори в тези практики обаче липсва 
цялостна методология за формиране 
на политики, която да отчита въз-
можните алтернативи за развитие 
на средата. Налице са единствено 
частични резултати в други облас-
ти10, както и първоначален опит за 
концептуализиране използването на 
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сценарийния подход за формиране на 
цялостна политика за енергийна си-
гурност11. Предлаганият и използван 
от нас научен подход се базира на 
бързо развиващите се през последни-
те години подходи и методи за фор-
миране на публични и организационни 
(корпоративни) политики в сложна, 
динамична среда12 и адаптирането 
им към промени в средата в цикъл 
на „стратегически мениджмънт“13.

Третият концептуален проблем 
при разработването на модел за 
формиране на политики за енергий-
на сигурност в условия на неопреде-
леност е, че той трябва да осигури 
извършване на икономически анализи, 
оценяване сигурността на доставки-
те на енергия и енергийни източници, 
както и защитеност на критичната 
енергийна инфраструктура, в тях-
ната взаимна връзка и зависимост. 
Ефективното решаване на проблема 
предполага възприемането на раз-
биране за политика за енергийна си-
гурност, което да съответства на 
поставените практически цели и 
специфичен контекст.14 По анало-
гия с разбирането за отбранителни 
политики15 нашето определение за 
„политика за енергийна сигурност“ 
е: „Възприет курс на действие, пред-
назначен да насочва и предопределя 
бъдещи решения и действия за регла-
ментиране и инвестиране в енергий-
на сигурност“.

КОНТЕКСТ НА ФОРМИРАНЕ 
НА ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА

СИГУРНОСТ

Процесите на глобализация, бурно-
то развитие на технологиите за до-
бив, информационните и комуникаци-
онните технологии, нарастващият 
брой играчи в областта на добиване 
и доставяне на енергийни източни-
ци и комплексните взаимодействия 
между производители, доставчици, 
регулаторни органи, собственици, 
оператори на енергийна инфраструк-
тура и потребители в динамични гео-
политически формати16 са сред фак-
торите, които правят средата слож-
на17. Тази сложност ограничава въз-

можността да се опознае средата и 
да се предвиди как тя ще реагира на 
потенциални решения и действия, ко-
ето прави практически невъзможно 
дългосрочното прогнозиране на раз-
витието ú.

Правителства, политически пар-
тии и корпоративни структури де-
финират своята политика в съот-
ветствие с очакваната среда (опре-
деляща контекста за формиране и 
реализиране на политиката). Поради 
посочените причини развитието на 
този контекст не може да бъде про-
гнозирано надеждно, особено в дълго-
срочен план. Времето на валидност 
на прогнозите е съизмеримо, а чес-
то и по-кратко от необходимото за 
осъществяване на инвестиционни ре-
шения и техния икономически ефект 
или за положително влияние върху 
сигурността.

В тези условия през последните 
години се утвърждава подходът на 
exploratory foresight*. При него не се 
търси най-добра в някакъв смисъл 
прогноза, а се описват няколко ал-
тернативни варианта на бъдещия 
контекст, всеки от които е прав-
доподобен при определени хипотези. 
Като правило всяка алтернатива се 
описва с отделен сценарий, наречен 
„контекстен сценарий“**. За реали-
зирането на този подход се извър-
шват:

• предварителен анализ, иденти-
фициране и описание на заплахи, уяз-
вимости, тенденции, движещи сили, 
възможни шокови въздействия;

• структуриране на пространс-
твото за описание на контекста – 
например чрез морфологичен анализ;

• идентифициране и описание на 
алтернативните контекстни сцена-
рии.18

На базата на този сценариен под-
ход енергийната среда за сигурност 
(тенденции, движещи сили, възможни 

* Терминът няма утвърден превод на 
български език. Възможно е да бъде интер-
претиран като „многовариантно предвиж-
дане“.

** На английски език се използва и тер-
минът alternative futures.
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стратегически шокове) може да бъде 
структурирана и анализирана чрез де-
финиране на няколко (обикновено от 
пет до седем) ключови фактора (из-
мерения), в рамките на които да се 
определят основни възможни и прав-
доподобни алтернативни развития.

Според нас ключовите фактори, 
които детерминират средата за енер-
гийна сигурност, са:

• доминиращи тенденции в глобал-
ната енергийна сфера;

• европейска политика за енергий-
на сигурност;

• процеси в широкото (енергийно) 
черноморско пространство;

• сигурност на критичната енер-
гийна инфраструктура;

• стратегически шокове.
В табл. 1 могат да бъдат откри-

ти възможните бъдещи състояния 
на всеки от факторите, определяни 
като основни.

 При анализа на основните фак-
тори:

• се оценява вероятността за ре-
ализиране на всяко състояние за да-
ден фактор;

• се оценява съвместимостта на 
състояния (по двойки, между факто-
ри);

• се идентифицират правдоподоб-
ни комбинации от състояния;

• се избират представителни ком-
бинации (клъстеринг; целочислено про-
грамиране).19

Ще анализираме като пример мо-
далностите на фактор (В) „Европей-
ска политика за енергийна сигурност“ 
и фактор (С) „Широко (енергийно) 
черноморско пространство“, като 
непосредствено влияещи при форми-
рането на нашата национална енер-
гийна политика.

Доминиращата оценка за общата 
енергийна политика на Европейския 
съюз – фактор (В), е, че тя е повече 
де юре, отколкото де факто. Заради 
изключителната значимост на енер-
гийната сигурност за националната 
сигурност на отделните страни член-
ки често те пренебрегват общите 
европейски интереси и политика, за 
сметка на гарантиране сигурността 
на енергийните си доставки (произ-

водство). В този смисъл са христома-
тийни примерите с германско-руско-
то партньорство в изграждането на 
газопровода „Северен поток“ и ита-
лианско-руската инициатива за газо-
провода „Южен поток“, който е кон-
курентно трасе на обявявания за при-
оритетен от ЕС газопровод „Набуко“. 
Кои са вероятните бъдещи развития 
на общата политика за енергийна си-
гурност на Европейския съюз?

Първи сценарий (В1). Нарастване 
на енергийната взаимозависимост, 
което може да бъде съпроводено от 
(В2) „Одържавяване (централизиране 
в институциите на ЕС) на общата 
енергийна политика на ЕС“.

Втори сценарий (В3) „Фактически 
отказ от обща политика за енергийна 
сигурност“. Страните членки реша-
ват проблема „енергийна сигурност“ 
или на базата на собствени енер-
гийни източници (възможен вариант 
(В5) – „Неконвенционални източни-
ци“: например шистов газ), или чрез 
двустранни договори (приоритетни 
възможни варианти (В4) – Русия, или 
(В6) – Турция.

Трети сценарий (В7). Фактическо 
разделяне на европейското енергийно 
пространство на две части: 1. север-
на, с интегрирана енергийна инфра-
структура; 2. централна и южна 
плюс югоизточна, с разпокъсана и 
несвързана със северноевропейската 
енергийна инфраструктура. Този сце-
нарий категорично изключва първия 
(енергийната взаимозависимост) и 
блокира възможността на страните 
от Централна и Югоизточна Европа 
да купуват газ от спотовите пазари 
и да получават природен газ при кри-
зи от северноевропейската интегри-
рана газопреносна мрежа.

Четвърти сценарий (В1). Нараст-
ване на енергийната взаимозависи-
мост и интегрираност на енергийния 
пазар при запазване на Русия като не-
заменим партньор в енергийния микс 
на Европа (В4) и/или нарастваща 
зависимост от Турция като ключов 
хъб/самостоятелен играч на Южния 
енергиен коридор (В6).

Основната оценка при анализа на 
фактор (С) – „Широко (енергийно) чер-
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номорско пространство“, е, че той е 
с голяма степен на неопределеност и 
висока поливариантност на възмож-
ните сценарии. Причината е в дина-
мичните геополитически и геоиконо-
мически процеси, които протичат в 
този регион, както и в нарастващо-
то значение на енергийните ресурси 
в региона за световната енергийна 
сигурност. Кои са от гледна точка 
на формирането на българската енер-
гийна политика най-значимите сце-
нарии на развитие в широкото (енер-
гийно) черноморско пространство?

Първи сценарий (C1) „Турция – член 
на ЕС“. Този сценарий, дори в комби-
нация с (C2), „Доминираща роля на 
Турция – ключов транзитен хъб/са-
мостоятелен играч“, е изключително 
благоприятен за България, защото 
ще постави турската енергийна по-
литика в контекста на общоевропей-
ската.

Втори сценарий (C2) „Доминираща 
роля на Турция – ключов транзитен 
хъб/самостоятелен играч“. Този сце-
нарий има два варианта от гледна 
точка на българската енергийна си-
гурност: благоприятен, в комбина-
ция с (С1) „Турция – член на ЕС“, и 
неблагоприятен, в комбинация с (С3) 
„Енергиен съюз Турция – Русия“.

Трети сценарий (С4) „Русия печели 
и южното трасе“. Реализирането на 
този вариант ще означава, че са се про-
валили опитите за изграждане на „На-
буко-запад“ или ТАР и „Южен поток“ е 
безалтернативният доставчик на газ. 
Тук са възможни варианти: сътрудни-
чество с Турция (С3), сътрудничест-
во с Азербайджан (С5) и/или сътруд-
ничество с Туркменистан (С6).

Четвърти сценарий (С8) „Стра-
тегическо находище на природен газ 
в Средиземно море“, което може да 
изиграе ролята на стратегически 
шок и да обезсмисли или пренареди 
всички предишни сценарии.

Същата методология се прилага и 
при анализиране и оценяване на оста-
налите фактори. Възможните сцена-
рии за по-детайлен анализ могат да 
бъдат разписани много по-подробно, 
като се обърне внимание и на степен-
та на зрялост на всяко от възмож-

ните състояния на отделния фактор. 
Анализът на средата за формиране на 
политиката за енергийна сигурност в 
крайна сметка трябва да определи за-
плахите, уязвимостите, движещите 
сили, тенденциите и правдоподобни-
те стратегически шокове.

ОТ АЛТЕРНАТИВНИ 
КОНТЕКСТНИ СЦЕНАРИИ 

КЪМ ПОЛИТИКИ

Формирането на политики и пла-
нирането на основата на сценарии е 
утвърден подход в областта на от-
браната20, а отчасти и в бизнеса и 
сигурността21. Голяма част от реали-
зациите на този подход приема бъде-
щия контекст за даденост и отразя-
ва неопределеността чрез въвеждане 
на набор от ситуации. Но стандарт-
ните реализации не отразяват по-
високата степен на неопределеност, 
която Пол Дейвис22 нарича „дълбока“ 
и „всепроникваща“. Именно този тип 
неопределеност се представя чрез ал-
тернативни контекстни сценарии.

Преходът от алтернативни кон-
текстни сценарии към формирането 
на политики се осъществява чрез раз-
работване и прилагане на методи за:

• структуриране на пространст-
вото за описание на политики за 
енергийна сигурност;

• синтезиране на политика за все-
ки от алтернативните контекстни 
сценарии;

• формиране на политика с от-
читане на степента на неопределе-
ност;

• адаптиране на политиката за енер-
гийна сигурност към измененията в 
средата.

В табл. 2 са представени опреде-
лящите измерения/дименсии на бъл-
гарската политика за енергийна си-
гурност, като във всяко от тях са 
конструирани възможните алтерна-
тивни/допълващи се развития.

Като основни измерения на ефек-
тивната национална енергийна поли-
тика определяме:

• развитие на национални енерго-
източници;

• сигурност на газовите доставки;
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• енергийна геополитика;
• енергийна ефективност;
• пазарни условия;
• защита на критична енергийна 

инфраструктура.
В  контекста на оценката на въз-

можните сценарии за реализиране ос-
новните фактори на средата за енер-
гийна сигурност на България могат 
да бъдат дефинирани две основни об-
ласти на енергийната политика:

• потребление на енергия от ико-
номиката и гражданите (енергийна 
ефективност);

• гарантирано наличие на енергий-
ни източници (и продукти) на пазарни 
(европейски пазар) и достъпни цени, 
което може да бъде постигнато чрез 
собствен добив/производство, сигур-
ност на доставките (търговски, тех-
нически и политически аспекти), ин-
тегриране в единния европейски енер-
гиен пазар.

Развитието и решенията в тези 
области са под влияние на два основ-
ни фактора: 

• технологичен; 
• нормативен: либерализация и кон-

курентност, стандартизация, сти-
мули/данъчна политика, опазване на 
околната среда.

Сценариите на българската енер-
гийна политика са взаимозависими и 
взаимодопълващи се. Като пример за 
възможните комбинации при разли-
чен акцент в политиката могат да 
се посочат следните варианти:

Първи сценарий (а) „Развитие на 
национални енергоизточници“. Този ва-
риант, с различни комбинации от 
взаимодопълващи се вероятни опции 
(а1), (а2), (а4), (а5), може да увеличи 
дела на националните енергоизточни-
ци в енергийния микс.

Политиката на комбинация на (а) 
„Развитие на национални енергоиз-
точници“ с (d) „Енергийна ефектив-
ност“ може да допринесе за енергий-
ната сигурност чрез вътрешни ре-
сурси. Важен допълнителен фактор в 
тази посока може да бъде и (e2) „Це-
ленасочена либерализация на вътреш-
ния пазар“.

Втори сценарий (b) „Сигурност на 
газовите доставки“. Реализирането 

на тази политика в огромна степен 
е зависимо от възможните развития 
на (с) „Енергийна геополитика“. При 
политиката на газовите доставки 
чрез фиксирани инфраструктури е 
валидно правилото на Мечо Пух – 
„колкото повече, толкова повече“. 
Идеалното развитие за (b) би се реа-
лизирало при (с1) „Ефективно интег-
риране в общите европейски енер-
гийна политика и пазар“ плюс (с3) 
„Интегриране на енергийните паза-
ри и регулаторни рамки със съседни 
страни; трансгранично коопериране 
и инвестиции“, плюс (с4) „Приори-
тетно партньорство за фиксирани-
те инфраструктури с Турция“, плюс 
(с5) „Приоритетно партньорство за 
фиксираните инфраструктури с Ру-
сия“. Поради скромните ни инвести-
ционни възможности обаче трудно 
бихме се справили със споделянето на 
цената на инфраструктурните парт-
ньорства във всички изброени посоки.

Най-реалистичният приоритет, 
на който трябва да се заложи, е ин-
тегрирането в европейската газова 
инфраструктура. Подобна приори-
тетна политика би била в контек-
ста на одобрения през септември 
2010 г. от Европейският парламент 
регламент23 относно сигурността 
на доставките на газ, който влезе 
в сила на 2 декември 2010 г. Според 
него, въпреки неизбежните усложне-
ния, произтичащи от различията в 
енергийните системи и приоритизи-
раните политики, европейските пра-
вителства се задължават да дивер-
сифицират доставките на газ; да по-
добрят и разширят съществуващия 
си капацитет за складиране и транс-
порт, да се въведе технология за об-
ратен поток в газовите връзки във 
всички страни (с малки изключения) 
до края на 2013 г. За България изпълне-
нието на този европейски регламент 
в най-голяма степен би съдействал за 
постигане на сигурност по отноше-
ние на доставките на природен газ.

При всички комбинации в реали-
зирането на този сценарий ключово 
значение има осъществяването на 
политики по (b) „Сигурност на газо-
вите доставки“ и (с) „Енергийна гео-
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политика“ да е съобразено с (e3) „Ог-
раничаване на доминиращо пазарно 
присъствие на доставчици и дистри-
бутори на енергийни източници“ и 
(e4) „Балансиране на краткосрочни 
и дългосрочни търговски договори с 
доминиращи доставчици на енергий-
ни източници“.

Трети сценарий (f) „Сигурност на 
критичната енергийна инфраструкту-
ра (КЕИ)“.24 Този акцент в енергий-
ната политика може да бъде пред-
положен както от значимостта на 
проблема в контекста на нараст-
ването на уязвимостта на КЕИ в 
рисковото общество, така и от об-
стоятелството, че нашата терито-
рия се пресича от международни га-
зопреносни (могат и да се увеличат) 
и нефтопреносни трасета, имаме 
атомна електроцентрала, газохрани-
лище и свързана със съседни страни 
електропреносна мрежа.

Една от опциите е невъзможност 
да се изработи и реализира ефектив-
на политика за сигурност на критич-
ната енергийна инфраструктура. Най-
сериозната обективна причина за 
това е цифровизацията на критич-
ната енергийна инфраструктура, не-
обходима за нейното гладко и ефек-
тивно функциониране. Тя обаче по-
вишава уязвимостта на елементите 
на инфраструктурата от заплахи в 
киберпространството, особено след 
като са станали оперативно по-съв-
местими, дистанционно достъпни 
и по-икономични заради използване 
на отворени софтуерни стандарти 
и протоколи за постигане ефектив-
ност на разходите.

Положителното решение на про-
блема с киберсигурността на критич-
ната енергийна инфраструктура е 
в съвместното прилагане на поли-
тиките (f1) „Всеобхватен подход в 
реализирането на стратегиите за 
сигурност, вътрешна сигурност и 
Директива 114 на ЕС“ и (f5) „Публич-
но-частно партньорство при форму-
лиране и провеждане на политиката 
за сигурност на критичната енергий-
на инфраструктура“.

Националната политика за сигур-
ност на критичната енергийна ин-
фраструктура не може да бъде успеш-
на и без да е част от политиката 
(D5) „Международно сътрудничест-
во“. Причината е, че енергийната 
инфраструктура все повече се пре-
връща в многонационална мрежа, чи-
ято сигурност на функционирането е 
равна на уязвимостта на най-слабо-
то звено. Интернационализирането 
на енергийните инфраструктури за-
кономерно трябва да води до интер-
национализиране на тяхната защита 
в различни формати. Това все повече 
се осъзнава от субектите на енер-
гийните политики, но засега остава 
на равнище декларации.

* * *
Постигането на енергийна сигур-

ност продължава да е сред сериозните 
предизвикателства пред сигурността 
на постмодерното общество. Пре-
връщането му в общество на глобал-
ния риск25 направи практически не-
възможно да се систематизират уяз-
вимостите, да се предвиждат запла-
хите и да се неутрализират рискове-
те за функциониране на енергийната 
сфера. В този контекст разработва-
нето на енергийни политики на ба-
зата на модели и методи, които да 
отчитат възможните алтернативи 
за развитие на средата, предпоста-
вя адекватна, адаптивна и ефектив-
на политика. Предложеният метод 
exploratory foresight (многовариантно 
предвиждане), при който се описват 
няколко алтернативни варианта на 
бъдещия контекст, всеки от които е 
правдоподобен при определени хипоте-
зи, е добра възможност за формиране 
и формулиране на модерна енергийна 
политика. Настоящата статия пред-
ставя общия подход към изследване-
то и разработването на политики за 
енергийна сигурност, рамката и някои 
начални идеи относно структури-
рането на съответни сценарии. Ця-
лостната реализация на подхода е 
предмет на бъдещо по-задълбочено из-
следване.
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The article “Security of food supplies – problems and perspectives“ (author 
Lidia Velkova) considers the nature and the main characteristics of food security 
in economic and historical retrospection which enables us to understand the origin 
of modern concepts of the food security category and to trace its evolution as a 
significant global problem. In the last decade, food security has become one of the 
most important aspects for ensuring the quality of life of individuals and society, as 
a precondition for economic, political and cultural development of each country. The 
main trends in the development process are analyzed and the managerial, economic, 
demographic and environmental problems in achieving food security are outlined 
with regard to the three major population groups undergoing the risk of starvation. 
There is a need to develop and implement a national strategy for food security which 
will provide adequate conditions for the development of agriculture and the entire 
complex of food production and will ensure food security of the country.

Fiat Panis (Да има хляб)*

ПРОДОВОЛСТВЕНА 
СИГУРНОСТ – ПРОБЛЕМИ 

И ПЕРСПЕКТИВИ
Доцент д-р Лидия ВЕЛКОВА

В исторически и практически 
план проблемът за продовол-
ствената сигурност е същес-

твувал винаги. Продоволствието, 
въздухът, водата и благоприятният 
климат изграждат базисния комплекс 
за осигуряване живота на човечест-
вото. Продоволствената сигурност 
е необходимо материално условие 
за живота на индивида и общество-
то, което създава предпоставки и 
възможности за развитие – демог-
рафски, икономически, политичес-
ки, културни, интелектуални и др. 
В днешния свят протичат процеси, 
които не привличат вниманието не-
прекъснато, но скоро могат да за-
почнат пряко да влияят върху живо-
та на милиони хора. Те са свързани 
преди всичко с борбата за ресурси, 
но не за петрол и газ, а за земя за 
селскостопански цели, тъй като се 
изчерпват годните площи за такава 
дейност в световен мащаб.

Продоволствието е най-важната 
дефицитна стратегическа стока, 

затова проблемът за продоволстве-
ната сигурност, разбирана най-общо 
като състояние на стопанството, 
при което потребностите на насе-
лението от хранителни продукти са 
удовлетворени в съответствие с фи-
зиологичните норми, е изключително 
актуален и заслужава детайлно изу-
чаване.**

Необходимо е да отбележим, че по-
ложението в света, от една страна, 
се характеризира с огромен брой гла-
дуващи в страните от Третия свят 
(около 1 млрд. души1), а от друга, с 
излишъци от хранителни продукти в 
развитите държави, в които живеят 
не повече от 20% от населението на 
планетата. „Добре дошли в новата 

* Мотото на Организацията по прех-
рана и земеделие на ООН (ФАО) (Food and 
Agriculture Organization – FAO).

** Водещата тема на последното из-
дание на „НАТО Преглед“ е „Прехрана, 
вода и енергия“ (вж. http://www.nato.int/docu/
review/index_BG.htm#3).
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икономика на храните от 2011 г. – 
пише Лестър Браун. – Цените се 
покачват, но ефектът изобщо не се 
чувства еднакво. За американците, 
които харчат по-малко от една десе-
та от доходите си в супермаркета, 
скокът на цените на хранителните 
продукти тази година е досада, а не 
бедствие. Но за най-бедните на пла-
нетата 2 милиарда души, които от-
делят от 50% до 70% от доходите си 
за храна, растящите цени може да оз-
начават едно вместо две хранения на 
ден. Тези, които едва се задържат на 
по-ниските нива на стълба на глобал-
ния икономически риск, губят хватка-
та си изцяло.“2 Това може да доведе 
до социални революции и катаклизми. 
В статията си, озаглавена „Продо-
волствената сигурност – демодирана 
тема, която често се смята за даде-
ност“, Магнус Бярнасон пише: „Неси-
гурността на прехраната продължава 
да тегне над някои райони на света. 
Но основният проблем не е общото 
количество храна, а правилното му 
разпределение. Ако това се промени 
може да се спаси животът на милиони 
хора и да се намалят конфликтите“.3 
Развиващите се страни, неспособни да 
осигурят населението си със собстве-
но продоволствие в съответствие 
с физиологичните норми на хранене, 
са принудени да осъществяват внос 
на хранителни продукти срещу износ 
на стратегически материални ресур-
си, благородни метали и дори значи-
ми политически отстъпки. Ето защо 
едно от най-важните направления за 
реализация в концепциите за иконо-
мическо развитие на всяка страна е 
продоволствената сигурност, която 
включва стабилно осигуряване с храна 
и поддържане на обеми от селскосто-
панско производство, гарантиращи 
продоволствена независимост.

СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРСТИКИ 

НА ПРОДОВОЛСТВЕНАТА 
СИГУРНОСТ

Продоволствената сигурност е 
част от икономическата или нацио-
налната сигурност на всяка държава 

и нейното гарантиране е пряко свър-
зано с икономическото ú състояние. 
Тя е следствие както от ефектив-
ността на общественото произ-
водство и доходите на населението, 
така и от степента на развитие на 
националния аграрен и продоволствен 
сектор на стопанството.

Разбирането за национална, колек-
тивна и международна сигурност не 
е ново. Новото е, че напоследък в 
тях се влага все повече невоенен сми-
съл. Традиционното им тълкуване се 
основава на предположението, че 
главната заплаха за националната си-
гурност на дадена държава са чужди 
въоръжени сили. „До ден-днешен во-
енните стратези гледат на гранич-
ната линия върху картата като че ли 
някакъв поземлен феодал възнамерява 
да нахлуе, за да увеличи територия-
та и дохода си зад граница. Това, че 
придобиването и успешното управля-
ване на модерна индустриална ико-
номика е по-трудна задача, отколко-
то просто да се анексира земята на 
някой съсед, е въпрос, който още не 
е напълно осъзнат от съвременната 
военна (и не само) мисъл.“4 Съвремен-
ното развитие показва, че защитата 
на националната сигурност все по-
често включва противодействие на 
процеси и явления, с които армиите 
не са подготвени да се справят. Джо-
узеф Най извежда „твърди“ и „меки“ 
аспекти на сигурността. Към пър-
вите се отнасят тези, които биха 
могли да бъдат постигнати с военни 
средства или с други методи на сило-
во въздействие. Броят на вторите, 
сред които се откроява продоволс-
твената сигурност, непрекъснато 
нараства – източниците на запла-
хи за отделната държава или група 
държави имат съвсем нов характер 
и влияят пряко върху икономическа-
та и политическата стабилност и 
сигурността в световен мащаб. В 
най-общ смисъл под продоволствена 
сигурност се разбира гарантирана с 
необходимите ресурси, потенциал и 
гаранции способност на държавата, 
независимо от външни и вътрешни 
заплахи, да удовлетвори потребнос-
тите на населението от хранителни 
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продукти в обем, качество и асорти-
мент, съответстващи на приетите 
стандарти и норми.

Историко-икономическата ретро-
спекция позволява да се разбере про-
изходът на съвременните представи 
за категорията продоволствена си-
гурност. В теоретичното наследс-
тво на гръцкия философ Аристотел 
проблемът за продоволствената си-
гурност е един от ключовите. Той по-
сочва естествената стопанска дей-
ност, свързана с производството на 
необходимите за живота продукти. 
Неговият идеал е неголямо земеделско 
стопанство, в което работят роби, 
осигуряващи на господаря и на себе си 
възможността да се изхранват, или 
както бихме казали сега – продоволс-
твена сигурност.

Франсоа Кене, основател на шко-
лата на физиократите в икономичес-
ката теория, отстоява идеята, че 
земята е единственият източник на 
обществено богатство, а земеделци-
те, като единствена производителна 
класа, изхранват себе си и създават 
принаден продукт за всички, които 
не са заети със земеделие. По този 
начин продоволствието се разглежда 
не само като основа за осигуряване 
на живота (в биологичния смисъл на 
оцеляването), но и като условие за 
икономическа и политическа сигур-
ност на нацията.

Фундаменталният труд на Адам 
Смит „Изследване на природата и 
причините за богатството на наро-
дите“ още в първите редове демонс-
трира фундаменталната зависимост 
на съществуването на нацията от 
продукти, създавани за потребление 
през годината, и от това, което се 
придобива от техния обмен с други 
народи, както и от специализацията 
на страните за производство на про-
дукти от земеделието или от градс-
ката промишленост.

Първият икономист, който пос-
тавя проблема за продоволствената 
осигуреност на нацията, е Томас Мал-
тус. В „Есе за законите на население-
то“ той пише, че ако не се ограничи, 
човечеството върви към демографска 
катастрофа, защото то се увелича-

ва в геометрична прогресия, докато 
средствата за изхранването му – в 
аритметична. Днес трябва да при-
знаем първенството на Малтус по 
отношение на глобалната постанов-
ка на проблема за продоволствената 
сигурност.

Икономическата мисъл от ХVІІ 
до ХІХ век в своите теоретични 
конструкции стига до идеята за си-
гурност в развитието от две стра-
ни: от гледна точка на източници-
те (факторите) на общественото 
богатство и на функционирането на 
икономическата система във взаимо-
действието ù с природните фактори 
на аграрното и промишленото про-
изводство.

В съвременността проблемите 
на международната и националната 
продоволствена сигурност се раз-
глеждат още от времето на Втора-
та световна война, но те са обект 
на особено внимание от 70-те го-
дини на ХХ век и по тази причина 
съществува поредица от дефиниции 
за нейната същност. Продоволстве-
ната сигурност е гъвкава концепция, 
както е отразено в много опити за 
определение (преди едно десетилетие 
имаше около 200 определения в публи-
кациите по темата). Сравняването 
на различните определения на продо-
волствената сигурност, приети през 
1974 и 1996 г., заедно с тези в офици-
алните документи на ФАО и на Све-
товната банка от средата на 80-те 
години на ХХ век, подчертава значи-
мата реконструкция на официалното 
мислене по отношение на продоволс-
твената сигурност в течение на 25 
години.5

Употребата на понятието „продо-
волствена сигурност“ се налага през 
70-те години на ХХ век – в дискуси-
ите по международните продоволс-
твени проблеми по време на световна-
та продоволствена криза. Първоначал-
но фокусът на вниманието основно е 
върху проблемите, свързани с доставя-
не на хранителни стоки – осигуряване 
на наличност и до известна степен на 
стабилност на цените на основните 
хранителни продукти на международ-
но и национално равнище. Ето защо 
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продоволствената сигурност е дефи-
нирана на световната среща на високо 
равнище през 1974 г. като: „Наличие в 
световен мащаб и по всяко време на 
адекватни доставки на основни хра-
нителни продукти за поддържане на 
стабилен растеж на консумацията на 
храни и компенсиране на колебанията 
в производството и цените на храни-
телни продукти“.6

През 1983 г. ФАО разширява своята 
концепция, като включва осигуряване 
на достъп на хора в неравностойно 
положение до налични доставки, ко-
ето означава, че в уравнението на 
продоволствената сигурност внима-
нието трябва да бъде балансирано 
между търсенето и предлагането: 
„Всички хора по всяко време трябва 
да имат гарантиран както физичес-
ки, така и икономически достъп до 
основни храни“.7

През 1986 г. изключително вли-
ятелният доклад на Световната 
банка „Бедност и глад“8 се фокусира 
върху динамиката и несигурността 
на прехраната. Той въвежда широко 
приетото разграничение между хро-
ничната несигурност на прехраната, 
като резултат от продължаващите 
структурна бедност и ниски доходи, 
и проблемите, свързани с преходната 
продоволствена несигурност, причи-
нени от природни бедствия, икономи-
чески срив или конфликт. „Достъп на 
всички хора, по всяко време до храна, 
достатъчна за активен и здравосло-
вен начин на живот“.

В средата на 90-те години продо-
волствената сигурност е призната 
за сериозен проблем, обхващащ ши-
рок спектър – от индивида до све-
товно равнище. Определението е раз-
ширено с включването на проблема 
за безопасността на храните, заед-
но с хранителния баланс, отразяващ 
състава на храните и минимални-
те хранителни нужди за активен и 
здравословен начин на живот. Хра-
нителни предпочитания, социално 
или културно определени, стават 
обект на внимание, което означа-
ва, че концепцията загубва своята 
простота и не е самоцелна, а е пос-
редник в действия, допринасящи за 

активен и здравословен начин на 
живот.

През 1996 г. световна среща на 
върха по проблемите на продовол-
ствието приема още по-сложна де-
финиция: „Продоволствената сигур-
ност, на индивидуално, домакинско, 
национално, регионално и глобално 
равнище, [се постига], когато всички 
хора по всяко време имат физически и 
икономически достъп до достатъчна, 
безопасна и питателна храна, която 
да отговори на техните хранителни 
нужди и предпочитания за активен и 
здравословен начин на живот“.9

Това определение е променено през 
2001 г. в „Състоянието на продовол-
ствената несигурност“: „Продоволс-
твената сигурност [е] ситуация, при 
която всички хора, по всяко време, 
имат физически, социален и икономи-
чески достъп до достатъчна, безо-
пасна и питателна храна, която от-
говаря на техните хранителни нужди 
и предпочитания за активен и здра-
вословен начин на живот“.10

Международната общност приема 
тези все по-широки цели и косвени 
отговорности. Но практическото 
им осъществяване изисква фокусира-
не върху по-прости цели, около които 
да се организират международните и 
националните публични действия. Де-
кларираната основна цел в междуна-
родната политика за развитие е все 
по-засиленото намаляване и премах-
ване на бедността. Пример за тази 
насока на политиката е основната 
цел на международните действия в 
областта на продоволствената си-
гурност – намаляване наполовина на 
гладните или недохранени хора през 
2015 г.

По същество продоволствената 
сигурност може да бъде описана като 
явление, засягащо физически лица. Тя 
е свързана с хранителния статут на 
отделния член на домакинството и 
носи риска да не се постигне подхо-
дящ статут или той да се накърни. 
Последният риск описва уязвимостта 
на хората именно в този контекст. 
Тъй като според разгледаните опре-
деления уязвимост може да възникне 
както като хронично, така и като 
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преходно явление, полезните работни 
дефиниции са описани по-долу.

Четирите стълба на продовол-
ствената сигурност са наличие на 
устойчивост, предлагане, достъп и 
използване. Хранителният аспект е 
неотменна част от концепцията за 
продоволствена сигурност и от дей-
ността на ФАО.11

На 39-ата сесия на Комитета по 
световна продоволствена сигурност 
се отчита, че целта е да се премах-
нат липсата на продоволствена си-
гурност, гладът и непълноценното 
хранене, а препоръките му са:

• „Да се признаят дългата исто-
рия и еволюцията на значението и 
използването на термините „продо-
волствена сигурност“ и „безопасност 
на храненето“.

• Да се потвърди, че термините 
„продоволствена сигурност“ и „бе-
зопасност на храненето“ най-добре 
отразяват концептуалната връзка 
между продоволствена сигурност и 
безопасност на храненето и са израз 
на единството на целите на интег-
рираното развитие.

• Да се препоръча използването 
на следното определение за продовол-
ствена сигурност и безопасност на 
храненето: „Продоволствена сигур-
ност и безопасност на храненето са 
налице, когато всички хора, по всяко 
време, имат физически, социален и 
икономически достъп до достатъч-
на, безопасна и питателна храна, коя-
то отговаря на техните хранителни 
нужди и предпочитания за активен и 
здравословен начин на живот“.12

Продоволствената несигурност 
е обратната страна на монетата. 
Според ФАО тя съществува, когато 
хората нямат достъп до достатъч-
но количество безопасна и питателна 
храна и следователно не консумират 
необходимото за активен и здравосло-
вен начин на живот. Това може да 
се дължи на липсата на храна, ниска 
покупателна способност или непод-
ходящо използване в домакинството. 
Продоволствена несигурност е нали-
це, когато хората не разполагат с 
подходящи физически и икономически 
условия за достъп до храна.

Независимо от различните под-
ходи към проблема за продоволстве-
ната сигурност общото във всички 
определения е изискването да се под-
държа състояние, при което всички 
членове на обществото се ползват 
с равни права за достъп до храна и 
продоволствени ресурси, достатъчни 
да осигурят здравето и активност-
та им. На национално равнище най-
разпространено е определението за 
продоволствена сигурност като спо-
собност на държавата да гарантира 
удовлетворяване на потребностите 
на населението от качествено про-
доволствие на равнище, осигуряващо 
нормални живот и дейност.

Анализът показва, че проблеми-
те на продоволствената сигурност 
обикновено възникват поради ниско 
равнище на икономическо развитие 
на дадена страна – неразвитост на 
собственото селскостопанско произ-
водство, което намира израз в ниска 
продуктивност и производителност 
на труда и използване предимно на 
екстензивни фактори в управление-
то. В резултат на високата си се-
бестойност националната продукция 
формира пазарни цени, които я пра-
вят недостъпна за населението.

Организацията по прехрана и зе-
меделие разработва „Международни 
задължения за осигуряване на про-
доволствена сигурност в света“.* 

* Организацията по прехрана и земе-
делие е специализирана агенция, която ръ-
ководи международните усилия в борбата 
срещу глада. В услуга както на развитите, 
така и на развиващите се страни тя дейс-
тва като форум, където всички нации се 
срещат като равноправни да договарят 
споразумения и разискват политики, свър-
зани със световното прехранване. Източ-
ник е също на знания в помощ на страни, 
стремящи се да модернизират и подобрят 
своето селско стопанство, лесовъдство и 
риболов с цел гарантиране на продоволс-
твена сигурност и прехрана за всички. Счи-
тано от юни 2011 г., ФАО има 191 държави 
членки (плюс Фарьорските острови, Теке-
лау и Европейския съюз като асоциирани). 
Специалната ù Програма за продоволстве-
на сигурност е основната инициатива, с ко-
ято се цели да се намали наполовина броят 
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През 1996 г. на световната среща 
на високо равнище по проблемите 
на прехраната участниците поемат 
ангажимента да се постигне продо-
волствена сигурност за всички и да 
продължат усилията за изкоренява-
не на глада. Приемат и известната 
Римска декларация за световна про-
доволствена сигурност, където тя е 
определена като „състояние на ико-
номиката, при което населението на 
страните като цяло и всеки граж-
данин поотделно имат осигурен до-
стъп до хранителни продукти и пи-
тейна вода в качество, асортимент 
и обем, необходими и достатъчни за 
физическото и социалното развитие 
на личността, гарантиращи здраве-
то и разширеното възпроизводство 
на населението на страната“.

Продоволствена сигурност се пос-
тига както посредством самоосигу-
ряване на продукти за хранене, така 
и чрез внос на недостигащите, като 
се характеризира със следното:

• равнище на самоосигуряване на 
продоволствието – удовлетворяване 
на потребностите на населението с 
хранителни продукти за сметка на 
националното производство.

• продоволствена независимост – 
състояние, при което в случай на пре-
кратяване на доставките на храни-
телни продукти от внос, не възниква 
продоволствена криза;

• устойчивост на вътрешния про-
доволствен пазар, която се определя 
както от обемите на производство и 
резервите от селскостопанска продук-
ция, суровини и продоволствие, така и 
от динамиката в търсенето, предла-
гането и цените на тези стоки;

• физическа достъпност на про-
доволствието – наличие на продукти 
за хранене на цялата територия на 
страната, по всяко време, в количес-

тво и асортимент, съответстващи 
на платежоспособното търсене;

• икономическа достъпност на 
продоволствието – равнище на дохо-
дите на потребителите, независимо 
от техния социален статут и мес-
тоживеене, което позволява придоби-
ване на хранителни продукти в краен 
случай на минималното равнище на 
потребление; безопасност на продо-
волствието за потребителя – недо-
пускане на производство, реализация 
и потребление на некачествени хра-
нителни продукти, които могат да 
нанесат поражения върху здравето на 
хората.

Ключова роля за постигане на про-
доволствена сигурност имат мерки-
те, насочени към:

• устойчиво развитие и функцио-
ниране аграрния сектор на стопанс-
твото;

• осигуряване растеж на реалните 
доходи на населението и повишаване 
на жизненото му равнище;

• ефективно регулиране на вън-
шната търговия на селскостопан-
ска продукция, суровини и продоволс-
твие – преди всичко на техния внос, 
с цел защита на вътрешния продо-
волствен пазар, икономическите ин-
тереси на селскостопанските произ-
водители от нелоялна конкуренция и 
експанзия на вносни продукти.

Равнището на развитие на аграр-
ния сектор и на продоволствения па-
зар винаги е било определящ фактор 
за икономическата и обществено-по-
литическата стабилност, както и за 
икономическата и продоволствената 
сигурност на страната. Затова дина-
мичното развитие на този сектор на 
стопанството трябва да е един от 
основните приоритети в социално-
икономическата политика на държави-
те в стратегически план. Неслучайно 
продоволствената сигурност е важен 
елемент на националната сигурност, 
тъй като нито една държава не може 
да постигне национална и икономи-
ческа сигурност, без да удовлетвори 
потребностите на населението от 
качествено продоволствие.

Хранителната промишленост играе 
значима роля при гарантиране продо-

на гладуващите в света преди 2015 г. (по 
сегашна преценка близо 1 млрд. души). Чрез 
проекти тя насърчава ефективни и реални 
решения за справяне с глада, недохранване-
то и бедността. В момента 102 страни са 
включени в Програмата, от които прибли-
зително 30 са започнали да преминават от 
пробни към национални програми.
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волствена сигурност на всяка страна. 
Това се обяснява с обстоятелството, 
че изоставането на производството 
от вътрешните потребности за хра-
на, рефлектира в увеличаване вноса на 
продоволствени стоки. Това състояние 
е рисково за икономиката на страна-
та и засилва нейната зависимост от 
външния пазар. В световен план основ-
ни конкуренти на продоволствените 
пазари са страните от Европейския 
съюз (ЕС), които продължават да до-
тират селското стопанство и осъщес-
твяват износ на ниски цени. Обемът 
на субсидиите в тези страни достига 
средно около 50% от брутното про-
изводство на селското стопанство, а 
за страните от Световната търгов-
ска организация (СТО) този процент 
е средно 14% (според препоръките на 
СТО не бива да се допуска субсидира-
не над 5%). Това означава, че селско-
стопанската продукция на страните 
с ниско равнище на продоволствена 
сигурност става некокурентноспособ-
на спрямо вносната по отношение на 
цената, а препоръките на ФАО са, че 
вносът на храни и продоволствие не 
бива да надвишава 17% от общото 
равнище на потребление.

Една от най-важните характерис-
тики на продоволствена сигурност 
са равнището на икономическа и 
физическа достъпност. Икономичес-
ката достъпност до продоволствие 
се определя като възможност на на-
селението да придобива продоволс-
твени стоки при дадено равнище на 
цените и доходите в размери, зало-
жени в т.нар. малка потребителска 
кошница. Освен това съществуват 
международни стандарти за форми-
ране на потребителската кошница, 
според които делът на продуктите 
не трябва да надвишава 40% от жиз-
нения минимум. Оценката на равни-
щето на физическата достъпност 
до хранителни продукти се определя 
като съответствие между обемите 
на физическото (реалното) потреб-
ление и необходимите обеми на пот-
ребление, изчислени на основата на 
приетите стандарти.

Показатели за устойчивост на сис-
темата за гарантиране на продовол-

ствена сигурност са и качеството и 
безопасността на хранителните про-
дукти. През последните години този 
проблем придобива значими размери, 
тъй като се наблюдава занижено 
качество на хранителните продук-
ти, постъпващи на пазара както от 
вътрешни, така и от външни про-
изводители. Наличието на продук-
ция, която не отговаря на изисква-
нията за качество, не съответства 
на сроковете за употреба и е опасна 
за здравето на хората, се дължи на 
ниската покупателна способност на 
населението и слабия контрол от 
страна на оторизираните органи.

ПРОБЛЕМЪТ 
ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНАТА 

НЕ/СИГУРНОСТ 
НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП

В доклад „Продоволствената не-
сигурност в света“13 от срещата в 
Рим през 2012 г. са представени но-
вите оценки за мащабите на недо-
хранването, подготвени на основата 
на усъвършенствана методология. Те 
показват, че за последните 20 годи-
ни резултатите от дейността за 
намаляване мащабите на глада, са 
по-добри от предположенията. Ако 
тези усилия бъдат активно продъл-
жавани, задачата за намаляване ма-
щаба на глада в световен план към 
2015 г. може да бъде изпълнена. ФАО 
използва средната стойност от пе-
риода 1990–1992 г. (около 850 млн. 
души) като основа за мониторинг на 
напредъка към постигането на тази 
цел – да се намали броят на гладните 
до около 425 млн. души до 2015 г.* 
Дори според скептика Бьорн Лом-
борг по отношение на климата про-
порцията на гладуващите постоянно 
намалява от 1950 г. насам – от 50% 
от световното население днес тя е 

* На срещата на върха за хилядолетие-
то, проведена в централата на ООН в Ню 
Йорк, световните лидери потвърдиха своя 
ангажимент за намаляване на глада. Цел 1 
на Целите на хилядолетието за развитие 
призовава към намаляване наполовина на 
дела на хората, страдащи от глад.
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само 18%, макар през 1968 г. Пол Ен-
рих да е заявил, че човечеството е 
загубило битката за осигуряване на 
своята прехрана. Неговата прогноза 
за масово гладуване се основава на 
елементарната идея, че по-големият 
брой хора неизбежно води до по-мал-

да се обърне по-голямо внимание на 
проблемите, с които всекидневно 
се сблъскват милиони семейства по 
света, опитващи се да се преборят 
с глада и нищетата и стремящи се 
да получат стабилни източници на 
средства за съществуване, които 

* Недохранването е широко понятие за 
набор от условия, които пречат на добро-
то здраве и са причинени от неадекватно 
или небалансирано приемане на храна или 
от нейното лошо усвояване.

Таблица 1
Брой и процент на недохранените

Години Брой (млн.) В проценти
2010 – 2012 868 12
2007 – 2009 867 13
2004 – 2006 898 14
1991 – 2001 919 15
1990 – 1992 1000 19

                 Фиг. 1                                             Фиг. 2

ко храна за всеки човек. На практика 
обаче от 1961 г. досега световното 
население се е удвоило, а производс-
твото на храни се е утроило. Насе-
лението на развиващите се страни 
е нараснало малко над два пъти, а 
производството на храни там – че-
тири пъти.14

По последни данни от глад стра-
дат около 925 милиона души15, като 
повече от 200 милиона деца под пе-
тгодишна възраст не се хранят пъл-
ноценно. Продоволствената криза 
от 2007 – 2008 г. и последвалата я 
финансово-икономическа криза от 
началото на 2009 г. принуждават 

биха им осигурили справедливи и до-
стойни условия на живот.

Независимо от усилията на меж-
дународната общност все още обаче 
броят на хората, страдащи от хро-
нично недохранване*, както и преди, 
е неприемливо висок. Затова ликви-
дирането на глада остава сериозно 
предизвикателство в световен ма-
щаб (вж. табл. 1 и фиг. 1 и 2).
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Понастоящем в световен мащаб 
се произвежда достатъчно храна за 
цялото население на Земята, но мно-
зина нямат достъп до нея. Има дока-
зателства, че може да се осъществи 
бърз напредък по отношение на на-
маляване на глада чрез прилагане на 
двойна стратегия, която се занима-
ва както с причините, така и с пос-
ледствията от крайната бедност и 
глада, включваща намеси за подобря-
ване наличието на храна и доходите 
на бедните чрез засилване на техните 
производствени дейности.

Световните селскостопански па-
зари усещат осезателно последстви-
ята от глобализацията. Промените 
в структурата на търсенето и пред-
лагането нямат чисто регионално 
въздействие, а се разпространяват в 
целия свят. Тази пазарна връзка на-
мери отражение в последния срив на 
цените на земеделските продукти, 
както и в предшестващия ги скок в 
световен мащаб. Високите цени про-
вокираха разширяване на производс-
твото. Ръстът на цените на селс-
костопанските продукти през 2007 г. 
и първата половина на 2008 г. доведе 
до силна световна тенденция към 
разширяване на засетите площи със 
селскостопански култури, както и 
към увеличаване производството на 
култури. През този период в свето-
вен мащаб се увеличиха рязко инвес-
тициите в производството на то-
рове, пестициди и селскостопански 
машини. Сред най-важните фактори, 
оказващи влияние, наред с глобалния 
ръст на населението, е развитието 
на покупателната способност.

Заедно с нововъзникващото „ох-
лаждане“ на глобалния пазар, свър-
зано с относително високите цени 
на храните, чувствително може да 
се понижи глобалното търсене на 
селскостопански суровини. В много 
страни увеличаването на цените на 
хранителните продукти е довело до 
значително намаляване на консумаци-
ята, а резкият спад в цените на по-
вечето видове селскостопански про-
дукти оказва амортизиращо влияние 
върху глобалната инфлация на цените 
на хранителните продукти.

Освен това световната хранител-
на система се нуждае от по-добро 
управление на национално и междуна-
родно равнище. В държави с несигурна 
прехрана институциите са от жизне-
но значение за прилагането на принци-
пите за право на подходяща храна. Те 
трябва да насърчават прозрачност-
та, отчетността и контрола както 
от страна на обществото, така и 
на бедните, а и тяхното участие в 
решенията, които ги засягат.

За приоритизиране на действията, 
насочени към постигане на продовол-
ствена сигурност, е необходимо да се 
изведат основните причини за същес-
твуването на глада и непълноценно-
то хранене, както и да се вземат 
предвид индикаторите за постигане 
на продоволствена сигурност. Те мо-
гат да се сведат до:

Управленски въпроси:
• несъответствие между струк-

турите на управление и задачите за 
осигуряване на стабилност, прозрач-
ност, отчетност, правов ред и лип-
са на дискриминация, които да га-
рантират вземането на ефективни 
решения като основа за достъп до 
продоволствие и по-високо жизнено 
равнище;

• войни, конфликти и несигурност, 
които значително допринасят за изо-
стрянето на глада и несигурността в 
прехраната; в нестабилните държави 
състоянието на конфликти, полити-
ческа нестабилност и слаби инсти-
туции задълбочава несигурността и 
увеличава продоволствената несигур-
ност;

• неадекватност на политическа-
та воля на най-високо равнище и лип-
са на приоритети в борбата срещу 
глада и недохранването, включител-
но частично изпълнение на обещания 
и ангажименти, както и липса на от-
говорност и отчетност;

• липса на съгласуваност на поли-
тиките и приоритизиране на полити-
чески концепции, планове, програми и 
финансиране на борбата с глада и не-
дохранването, както и на специално 
внимание към най-уязвимите и групи-
те в неравностойно положение;

• неадекватност на публичните 
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услуги в селските райони и неангажи-
раност на членовете на общността 
в процесите на вземане на решения, 
засягащи начина им на живот;

• фрагментарно сътрудничество, 
финансиране и пилеене на средства с 
голям брой малки проекти, което не 
може да доведе до значими резулта-
ти, но изисква значителни админист-
ративни разходи.

Икономически и производствени 
аспекти:

• бедност и неадекватен достъп 
до храна, като често следствие на 
високото равнище на безработица и 
липсата на достойни условия на ра-
бота; неефективни социални систе-
ми за защита; неравномерно разпре-
деление на производствените ресур-
си, включително земя и вода, както и 
заеми и знания, липса на покупателна 
способност, нископлатени служите-
ли и работници; ниска производител-
ност на ресурсите;

• неадекватен ръст на селскосто-
панското производство;

• липса на отворена, недискрими-
национна, справедлива, без изкривява-
не, прозрачна многостранна система 
за търговия (създаването на благо-
приятни условия за развитие на сел-
ското стопанство и развитието на 
селските райони в развиващите се 
страни може да помогне за намаля-
ване на продоволствената несигур-
ност в света);

• недостатъчни международни и 
вътрешни инвестиции в селското 
стопанство и в инфраструктурата 
в селските райони, липса на средства, 
особено за дребните производители 
на хранителни продукти;

• несъответствие с нуждите на 
производителите за достъп до под-
ходящи технологии, производствени 
ресурси и институции;

• липса на внимание към пробле-
мите на животновъдството;

• високи нива на хранителни от-
падъци;

• липса на цялостна техническа 
помощ за производителите на храни.

Демографски и социални аспекти:
• липса на внимание към ролята 

и приноса на жените (и децата) и 

тяхната характерна уязвимост от 
недохранване и много форми на прав-
на и културна дискриминация;

• демографска промяна: нараст-
ване на населението, урбанизация и 
миграция от селските към градски-
те райони (поради невъзможност за 
осигуряване на заетост в селските 
райони и липса на възможности за 
разнообразяване на поминъка), разши-
ряваща се пропаст между различните 
групи страни;

• посредствено равнище по отно-
шение на ефективността на социал-
ната закрила, включително социална 
сигурност;

• маргинализация и дискриминация 
срещу уязвими групи (като коренно 
население, вътрешно разселени лица 
или бежанци), социално и културно 
отчуждаване на мнозинството от 
хората, страдащи от продоволстве-
на несигурност и недохранване.

• социален характер на фактори-
те, определящи невъзможността за 
подходящо хранене, включително лип-
са на достъп до вода, изисквано ка-
чество и адекватна хигиена, липса на 
грижи за майчиното и детското здра-
ве, а и на качествено здравеопазване 
като цяло;

• профилактика и лечение на бо-
лести, свързани с храната и липсата 
на сигурност в доставянето: непод-
ходяща и прекалена консумация на 
храна, която често се характеризира 
с липса на ключови микроелементи, 
може да предизвика сериозни здра-
вословни проблеми, включително за-
тлъстяване;

• ниско образование и неграмот-
ност вървят ръка за ръка с недохран-
ване, заболеваемост и деструктивно 
поведение.

Климат и околна среда:
• липсата на готовност за реаги-

ране при бедствие е сред факторите, 
съдействащи за съществуването на 
глад, и има въздействие върху всички 
аспекти на безопасността на храни-
те;

• деградация на екосистемите и из-
черпване на природните ресурси, осо-
бено на биологичното разнообразие;

• въздействие на изменението на 
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климата върху селското стопанс-
тво – деградация на почвата, пови-
шена несигурност по отношение на 
реколтата, по-чести наводнения и 
засушавания;

• неустойчиво използване на при-
родните ресурси;

• недостатъчно внимание към 
устойчивото управление на рибарс-
твото и горите и тяхното опазване, 
като един от факторите за подоб-
ряване на продоволствената сигур-
ност.

В контекста на горните причини 
са изведени трите основни групи от 
населението, които са подложени на 
най-висок риск от глад – бедните от 
селските райони, градската беднота 
и жертвите на катастрофи.

Повечето хора, които нямат до-
статъчно храна, живеят в бедните, 
селски общности в развиващите се 
страни. Много от тях са без елек-
тричество и без чиста питейна вода. 
Общественото здравеопазване и об-
разованието са с преобладаващо нис-
ко качество. В повечето случаи тези 
хора страдат от продоволствена 
несигурност и гладуват, въпреки че 
често са пряко ангажирани в произ-
водството на храни. Те отглеждат 
култури на малки парцели, ловят 
риба и се занимават с животни, за 
да осигурят храна за семействата 
си или да спечелят пари на пазара 
на местна продукция. Много от тях 
нямат своя собствена земя и рабо-
тят като наемни работници. Често 
работата е сезонна и семействата 
трябва да се придвижват или се раз-
делят, за да изкарват прехраната си. 
Това е тежка работа и е трудно да 
се отдели нещо настрани в случай на 
извънредна ситуация. Дори когато 
има достатъчно храна, заплахата от 
глад съществува.

Бедното градско население е дру-
га група, подложена на риск от глад. 
Тези хора не произвеждат храна и чес-
то страдат от липса на средства, за 
да си я купят. Градовете се разширя-
ват непрекъснато и статистиката 
сочи, че през 2000 г. почти два мили-
арда души живеят в градовете, а до 
2030 г. се очаква да нараснат над два 

пъти. Поради разрастването на гра-
довете и поради тенденциите повече 
хора да мигрират от селските към 
градските райони броят на бедните 
в градовете ще се увеличава.

Всяка година наводнения, суши, 
земетресения и други природни бедс-
твия, както и въоръжени конфликти 
предизвикват човешки жертви, уни-
щожават продоволствие и принуж-
дават много семейства да напускат 
домовете и фермите си. Жертвите 
на катастрофи често са изправени 
пред заплаха не само от глад, но и 
от смърт.

Едно от възможните решения за 
постигане на продоволствена сигур-
ност и преодоляване на продоволс-
твената несигурност е свързано с 
реализирането на икономически рас-
теж, като предпоставка за намаля-
ване мащабите на недохранването. 
Устойчивият ръст на селското сто-
панство често е действен фактор за 
подобряване положението на бедни-
те, тъй като голяма част от гла-
дуващото население живее предимно 
в селски райони и селскостопанската 
дейност е сред малкото източници 
на доходи за съществуване.

Растежът обаче не води задължи-
телно до подобряване за всички на 
качеството на хранене. Стратеги-
ите и програмите, насочени към оси-
гуряване на растеж, при отчитане 
на необходимостта от подобряване 
качеството на хранене, следва да 
осигуряват по-специална поддръжка 
за по-разнообразно хранене, както и 
подобряване на достъпа до безопасна 
питейна вода и образователни ме-
роприятия за потребителите по 
въпросите на адекватното хранене и 
грижите за децата.

За да се гарантира, че резулта-
тите от икономическия растеж ще 
стигнат до бедните, се изисква вре-
ме. Ето защо основен елемент за 
ускоряване на процеса за премахване 
на глада е системата за социална за-
щита. За бърз напредък в ограничава-
не на глада правителствата трябва 
да прилагат мерки, гарантиращи ос-
новни обществени блага и услуги в 
рамките на обща система на управ-
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ление – на базата на принципите на 
прозрачност, участие, отчетност, 
върховенство на закона и права на 
човека.

НЕОБХОДИМОСТ 
ОТ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ПРОДОВОЛСТВЕНА 
СИГУРНОСТ

В световен план развитието на 
селскостопанския отрасъл придобива 
особено значение поради прогнозира-
ното трикратно намаление на при-
раста в обема на световното произ-
водство на продоволствени стоки. По 
данни на аналитици през 80-те години 
на ХХ век средногодишният прираст 
в обема на световното производство 
на продоволствени стоки е достигнал 
30 млн. тона, за последните 20 години 
средногодишният прираст е 12 млн. 
тона, а за периода до 2030 г. прогно-
зираният спад е 9 млн. тона.

В състояние на едновременно про-
тичане на две световни кризи – хра-
нителна и финансова, на много мес-
та по света частни инвеститори 
купуват големи участъци земя за съз-
даване на природни паркове и резер-
вати, а представители на индустри-
ята – за производство на биогоривa. 
Успоредното развитие на двете све-
товни кризи в крайна сметка води 
до купуване на земя за производство 
на храна извън собствената тери-
тория. Редица страни, разполагащи 
с финансови средства, но внасящи 
храни, се опасяват от промяна на 
ситуацията на пазарите и се опит-
ват да намерят източник на храна, 
печелейки контрол над селскостопан-
ски предприятия зад граница. Това се 
разглежда от тях като иновативна 
дългосрочна стратегия за обезпеча-
ване на собственото население с хра-
на на добра цена. В тази категория 
са Саудитска Арабия, Япония, Китай 
(40% от земеделските производите-
ли в света живеят в Китай, но им се 
падат едва 9% от всички обработ-
ваеми земи), Индия, Република Ко-
рея, Либия и Египет. От началото 
на 2008 г. висши представители на 
тези страни пътуват по целия свят 

в търсене на плодородни земи в дър-
жави от типа на Уганда, Бразилия, 
Камбоджа, Судан и Пакистан. В про-
винция Дарфур (Судан) гладуват над 
5 милиона бежанци, но чуждестранни 
правителства купуват земи в стра-
ната, за да произвеждат храна пре-
димно за износ. Нещо подобно ста-
ва и в Камбоджа, където гладуват 
500 000 души.

Някои страни са убедени в нена-
деждността на пазарите и придоби-
ват земя в чужбина за производство 
на храна, а страните, които прода-
ват, приветстват използването на 
собствената им земя заради получа-
ването на чуждестранни инвестиции. 
В условията на криза всички участни-
ци на финансовите и продоволстве-
ните пазари – инвестиционни компа-
нии, пенсионни фондове, частни фон-
дации, се обръщат към земята. Това 
ще им осигури храна и гориво, както 
и нов източник на печалба. В момен-
та ситуацията е проста – храната 
е скъпа, а земята е много евтина. 
Затова най-често решение на пробле-
ма с храната е да придобиват земя: 
по възможност най-плодородната и в 
близост до водоизточници.

При тези условия изключител-
но важно е ефективното използва-
не на потенциалните възможности, 
с които страната ни разполага, за 
увеличаване на производството на 
селскостопанска продукция: чудесни 
природно-климатични и почвени усло-
вия; висок, спрямо територията на 
страната, процент необработваеми 
площи, които задължително трябва 
да бъдат усвоени за производство на 
селскостопанска продукция; наличие 
на традиционни за българските сел-
скостопански продукти пазари, които 
се характеризират с незадоволеност 
в масов мащаб; възможности за про-
изводство на продукти от уникални 
сортове и породи; възможности за 
високи добиви при висок органичен 
състав на капитала и изграждане на 
напоителни съоръжения.

Равнището на ефективност в сел-
ското стопанство е недостатъчно. 
Причините са ниските производител-
ност на труда, рентабилност и качес-



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

70

тво на селскостопанското производс-
тво. Това е свързано с разпокъсаност 
и маломерност, техническа и техно-
логична изостаналост, намиращи из-
раз в ниския органичен състав на ка-
питала, неразвитата производствена 
инфраструктура, а не на последно мяс-
то, в недостъпните финансови ресур-
си. Около 80% от селскостопанската 
продукция се реализира като сурови-
на, конкурентоспособността и де-
лът ù на българския пазар са ниски, а 
развитието на отрасъла е за сметка 
предимно на екстензивни методи на 
растеж.

В момента България е в сложна 
ситуация по отношение на земеделс-
ката земя. Тя остава пустееща и раз-
покъсана. Притежаващите я не мо-
гат да произвеждат поради липса 
на финансови ресурси. Често са по-
склонни да я продават, а не да пола-
гат усилия за обработването ú. Това 
позволява на големи инвестиционни 
дружества да купуват значителни 
терени. В техните структури вли-
зат и чуждестранни компании, които 
косвено се превръщат в собственици. 
Те развиват успешно производство 
без гаранция за посоката на продажби 
на продукцията.

За да може селското стопанство 
на страната да се утвърди като 
стабилно развиващ се сектор в на-
ционалната икономика, способен да 
гарантира продоволствената сигур-
ност на страната, да удовлетвори 
потребностите на вътрешния пазар 
и да осигури продукция за износ, е не-
обходимо да бъдат решени следните 
задачи:

• да се изработи отговаряща на 
съвременните условия стратегия за 
продоволствена сигурност на стра-
ната;

• да се създадат стабилни иконо-
мически предпоставки за ефективна 
селскостопанска дейност;

• да се провежда ефективна и пос-
ледователна аграрна политика, осно-
ваваща се на достъпа до европейски-
те фондове;

• да се формира и реализира соци-
ална политика, насочена към изкоре-
няване на бедността и неравенство-

то, посредством създаване на работ-
ни места в селското стопанство;

• да се прилагат интегрирани 
стратегии за развитие на селското 
стопанство, с цел увеличаване на 
местния капацитет за производство 
на храни;

• да се насърчават модерни тех-
нологии в производството, прера-
ботването и съхраняването на суро-
вини и материали;

• да се провежда активна поли-
тика за привличане на инвестиции 
в аграрния сектор, като се подоб-
ри бизнес средата и се проучат на-
чините за намаляване на риска чрез 
предоставяне на по-добри законови и 
административни условия за инвес-
титорите;

• да се постигне оптимално съче-
таване на държавното и пазарното 
регулиране цените на селскостопан-
ска продукция;

• да се регулира обемът на износа 
по основните стратегически видове 
продоволствие – зърно, месо и мля-
ко;

• да се постигне последователно 
съкращаване вноса на хранителните 
продукти, чието производство би 
могло да се организира у нас.

По този начин продоволствената 
сигурност на страната ще се гаран-
тира от набор от икономически и 
социални условия, свързани с развити-
ето на селското стопанство, както 
и на целия комплекс за производство 
на храна, обвързано с общото състо-
яние на националната и световната 
икономика.

* * *
Постигането на високо равнище 

на продоволствена сигурност изисква 
обединени национални и международни 
усилия. Резултатите през последните 
десетилетия показват, че макар пос-
ледствията от глада и недохранва-
нето да са ограничени, степента на 
тяхното снижаване не съответства 
на темпа на нарастване на численост-
та на населението, в резултат на ко-
ето страдащите от хроничен глад и 
непълноценно хранене се е увеличил. 
Заинтересуваните страни (развити-
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те и развиващите се) трябва да от-
четат натрупания опит и детайлно 
да анализират възможностите за раз-
работване на по-ефективна политика 
за гарантиране на продоволствената 
си сигурност.

Практическите подходи, за да се 
предотврати тенденцията за пре-
ход от едно към друго поколение 
в състояние на глад и недохранва-
не, могат най-общо да се сведат до 
два: да се изработи и ресурсно да 
се осигури глобална програма в об-
ластта на селското стопанство за 

гарантиране на продоволствената 
сигурност, с активната институ-
ционална, икономическа и финансова 
подкрепа на развитите страни; за-
интересуваните страни да концен-
трират своите усилия към прилага-
не на двойна стратегия, която се 
концентрира както върху причини-
те, така и върху последствията от 
крайната бедност и глада, включва-
ща намеси за подобряване наличието 
на храна и доходите на бедните чрез 
засилване на техните производстве-
ни дейности.
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Преди повече от 20 години из-
следователите на исляма ка-
то доктрина и култ в исто-

рически, културологичен, религиозен 
и геополитически аспект извеждат 
два основни подхода – лесен и тру-
ден – относно възприемането, а от-
тук и отговорът на ставащото днес 
в ислямския свят.1 Лесният начин е 
ислямът и неговото възраждане да 
бъдат разглеждани като носещи опас-
ност – да се говори за панислямска 
заплаха, да се предвижда исторически 
враг, чиято религия и светоусещане 
са полярно различни от присъщите 
на Запада. Вторият, по-труден под-
ход, е да се преодолеят наслоените 
предразсъдъци, прибързаните и не-
рядко удобни отговори, които слагат 
знак за равенство между исляма и ис-
лямското пробуждане с радикализма 
и тероризма на религиозна основа.

В световен план ислямът е вто-
рата по разпространение и числе-
ност религия, като нейни привърже-
ници са около 1,57 млрд. души, насе-

ляващи предимно Азия (60%), Африка 
(20%), а по-малко Европа (38 млн.) и 
останалите континенти. Най-голям 
е броят на мюсюлманите в Индоне-
зия (203 млн.), Пакистан (174 млн.) 
и Индия (161 млн.). Около 10 – 13%, 
т.е. към 150 – 200 млн., са шиити, 
от които около 70 млн. са в Иран. 
В 28 страни мюсюлманската рели-
гия е държавна, в 35 мюсюлманите 
са мнозинство от населението, а в 
18 ислямът оказва решаващо въздейс-
твие върху религиозния, социалния и 
политическия живот.2

Каква е картината на исляма в 
България и какви са предизвикател-
ствата, пред които е изправена ис-
лямската ни общност? Преди да се 
отговори е необходим кратък исто-
рически поглед, който би спомогнал 
за по-точна оценка. При зараждането 
на исляма религиозната обстановка в 
Арабия е пъстра картина, в която 
разнообразните езически вярвания 
вървят редом с юдейството и хрис-
тиянството.3 Всички те оказват 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ПРЕД МЮСЮЛМАНСКАТА 
ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

В КОНТЕКСТА НА 
ИСЛЯМСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Доцент д-р Клара ТОНЕВА

The study „The challenges faced by the Muslim community in Bulgaria in the 
context of the Islamic Revival“ (author Klara Toneva) analyzes the image of Islam 
in Bulgaria and the challenges faced by the Muslim community. It traces the origin, 
nature and differences of the three strands of Islam – Sunnis, Shiites and Kharijites. 
It also discusses the contemporary conceptual searches of the road to restoring glory 
and the lost prestige of Islam – mainly through its adaptation to the modern social 
situation. A brief historical look at Islam in Bulgaria is made. In the end, the current 
state of the Muslim community in the country is analyzed – the choice between tradi-
tion, re-Islamization, secularization or radicalization.
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влияние при основаването на нова-
та религия от меканския търговец 
Мухамад ибн Абдалах (ок. 570 – 632). 
Около 610 г. неговите проповеди сред 
меканците стават все по-категорич-
ни с призива да отхвърлят езически-
те идоли и да приемат монотеизма.

Нещо повече, Мохамед обявява 
себе си за „печат на пророците“, 
пратеник на единствения и всемо-
гъщ бог Аллах, чието низпослано сло-
во – Корана – той предава на чове-
чеството. Дейността му е посрещ-
ната с неодобрение от меканската 
върхушка и Мохамед е принуден да се 
пресели в Медина. Там получава при-
знание като духовен и военнополи-
тически ръководител, а изградената 
от него „общност на правоверните“ 
(умма) започва да доминира над ези-
ческа Мека.4 Постепенно огромната 
област се превръща в център на те-
риториално разгръщане на уммата – 
„дома на исляма“, който чрез джихад 
трябва да наложи новата вяра върху 
обграждащия го „дом на войната“.

След смъртта на Мохамед него-
вите приемници – първите халифи, 
поемат ръководството на уммата 
и на „дома на исляма“. При т.нар. 
праведни халифи5 и последвалата ги 
династия на Омеядите (661 – 750) 
ислямът се превръща в идеен моти-
ватор на арабските завоевания. За-
воевателите го налагат като доми-
нираща религия, която се разгръща 
от степите на Централна Азия до 
тропическите лесове на Африка и от 
Атлантика до Хималаите. Огромна-
та територия е обединена в империя, 
наречена халифат, а триумфиращият 
ислям започва да определя живота на 
различни народи, проявявайки асими-
лативните си способности – да за-
имства от техните традиции и све-
товъзприемане.

Изграждането на ислямското уче-
ние и култ е свързано с появата на 
различни тенденции и школи, а по 
въпроса за върховната власт се офор-
мят, отграничават едно от друго и 
противопоставят трите направле-
ния – сунити, шиити и хариджити, 
като последните две се разделят на 
голям брой секти.6

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ИСЛЯМА

Сунитите са най-многобройното 
направление в „дома на исляма“ – 
85 – 90% от мюсюлманите в света. 
Самите те се наричат „хора на суна-
та7 и на съгласието на общността“, 
като по този начин се отграничават 
от шиитите и хариджитите. Чети-
рите основни източника на мюсюл-
манската юриспруденция – Коранът, 
суната, общото съгласие (иджма)8 и 
аналогията (кияс)9, се възприемат от 
всички сунити, не се оспорват и от 
мнозинството шиити, но отделните 
правни школи отдават различна зна-
чимост на общото съгласие и анало-
гията. Именно във връзка с приложе-
нието на юридическите източници 
сред сунитите възникват десетина 
школи (ар. мазхаб), четири от които 
съществуват и сега. Техните после-
дователи се придържат към заложе-
ните от видни правоведи принципи на 
подход и решаване на различни юри-
дически казуси. Основатели са чети-
рима богослови: Абу Ханифа10, Малик 
ибн Анас11, Мохамед Шафии12 и Ахмед 
ибн Ханбал13, а привържениците им 
са наричани съответно ханифити, 
маликити, шафиити и ханбалити.

Макар суннитският ислям да об-
хваща широк спектър от богословски 
и правни школи, различни постановки 
и представи, породени от историчес-
ката епоха, мястото и културата, 
сунитите като цяло имат редица 
общи възгледи: признават предводи-
телството на първите четирима 
наместници на Мохамед (Абу Бакр, 
Омар, Осман и Али) и твърдят, че 
другите ислямски секти са омърсили 
вярата чрез допускането на нововъве-
дения (бида), които отклоняват от 
религията на мнозинството. Днес 
последователите на тези течения 
преобладават по страни и райони, а 
конкретно мюсюлманите на Балкан-
ския полуостров се причисляват към 
ханифитското направление.

Второ по влияние течение в исля-
ма е шиитското, което в настоящия 
момент преобладава в Иран, Ирак, 
Пакистан и Индия. Първоначалната 
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отлика е, че сунитите, наред с Моха-
мед, почитат и четиримата праведни 
халифи и отчасти техните приемни-
ци, докато шиитите не приемат сун-
нитските халифи, с изключение на 
четвъртия халиф – Али (който е на-
следил Мохамед и дори стои по-ви-
соко от него), и неговите дванайсет 
наследници имами. По-нататък във 
времето се обособяват различия и в 
техните доктрини и практикуването 
на религията. Базисна за шиитското 
учение е вярата в божествената същ-
ност на предводителството – има-
мата, който принадлежи единствено 
на четвъртия халиф – Али, и него-
вите потомци. Вярват, че наследник 
на Али ще се появи като Махди (ар. 
воден, направляван), който в навече-
рието на съдния ден победоносно ще 
поведе мюсюлманите към преодоля-
ване на изпитанията и ще им донесе 
избавление и сполука. Шиитите се 
отнасят с уважение и почит към Ко-
рана, но същевременно твърдят, че 
при редактирането му по заповед на 
халифа Осман са премахнати всички 
откъси, свързани с Али. Те смятат, 
че автентичният кораничен свод, 
предаван от имам на имам, накрая 
ще се открие едновременно с поява-
та на „скрития“ имам. Имат свои 
предания за Мохамед – „Ахбари“ (све-
дения), в които са подчертани пред-
почитанията му към Али като негов 
най-близък съмишленик и наместник. 
Шиитите изграждат добре струк-
турирано духовенство с йерархия, в 
която заеманата позиция е с оглед 
на теологичната подготовка и личен 
авторитет.14 Шиитите се разклоня-
ват на много секти, всяка от кои-
то почита определен наследник на 
Али. Най-съществена е сектата на 
имамитите дванадесетници, според 
които дванадесетият имам – Моха-
мед ибн Хасан, необяснимо изчезнал 
в детска възраст около 874 г., само 
се е „скрил“ и ще дойде, за да спаси 
човечеството. Династията на Сефе-
видите (1501 – 1732) осигурява и за-
твърждава имамитското надмощие 
в Иран, където неговите възгледи 
всъщност са официалното разбиране 
и изповядване на исляма. Исмаилити-

те седемници прокламират своята 
почит към седмия имам Исмаил ибн 
Джафар (починал през 762 г.). Ис-
маилитски са прочутите династии 
на Фатимидите и на Низаритите 
(1090 – 1256), известни в Европа като 
асасини – определение, превърнало 
се в нарицателно за убиец. Днес ня-
колкото милиона исмаилити населя-
ват главно Индия и Пакистан. Сред 
„крайните“ шиитски секти, каквито 
например са Али-илахите (наричани 
в България алевити, алиани, къзълба-
ши), почитта към Али и неговите 
наследници стига до обожествяване, 
което е в разрез с базисните поста-
новки на исляма (например таухид). 
Днес шиитите са около една десета 
от всички мюсюлмани.15

Третото направление е на харид-
житите, които са малцинство. Ха-
риджитите (от ар. излезли, но също 
и противопоставили се) се самооп-
ределят като истински мюсюлмани 
и отхвърлят както установената 
власт и принципи на сунитите, така 
и тези на шиитите. Придържат се 
към буквалния прочит и тълкуване 
на кораничния корпус, а усърдието 
им в тази насока стига до педантич-
ност. Според хариджитите за пред-
водител на уммата (посредством 
избор) може да бъде издигнат всеки 
мюсюлманин „арабин или набатеец“, 
дори „бил той и черен като грозд от 
Абисиния“, стига да е достоен човек 
и благочестив вярващ. Но ако загуби 
доверието, трябва веднага да бъде 
свален, а ако се противопостави – 
премахнат, защото упорства в сво-
ята греховност. Хариджитите без-
прекословно отстояват своята пра-
вота и стигайки до фанатичност, се 
отнасят с нетърпимост към всеки, 
който не приема техните вярвания. 
Подобно поведение ги поставя срещу 
останалите мюсюлмани и още през 
Средновековието повечето техни 
секти са унищожени. Днес харид-
житите са около два милиона и се 
придържат към по-умерената секта 
на ибадитите.16 Повечето от тях 
живеят в Оман (три четвърти от 
населението – около 650 000), а доня-
къде в Алжир, Тунис и др.
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Посочените отлики между суни-
ти, шиити и хариджити са валидни 
и през ХХІ век. При осмислянето 
на определени верови постулати и 
постановки сунитите изразяват по-
реалистични и прагматични мнения, 
сравнени с „легитимизма и месиа-
низма на шиитите и революционния 
партикуларизъм на хариджитите“.17 
Сунитите определят шиитите и ха-
риджитите като мюсюлмани, които 
обаче са отстъпили от вярата. Спо-
ред шиитите сунитите изповядват 
„повърхностен“ ислям, като негови-
ят дълбок вътрешен смисъл е непо-
силен за тяхното възприятие. Ши-
итите и хариджитите проявяват 
нескрита враждебност помежду си.

ИСЛЯМ ЛИ Е 
РЕФОРМИРАНИЯТ ИСЛЯМ?

В края на ХІХ и главно през ХХ 
век „домът на исляма“ е изправен 
пред ново предизвикателство. Тряб-
ва да даде отговор на модерния запа-
ден начин на живот, който навлиза в 
неговите територии и поражда ди-
хотомията между минало и сегашно, 
традиция и модерност.

Очерталото се противоречие 
между минало и настояще, традиция 
и модерност, „свое“ и „чуждо“ предиз-
виква идейно, обществено и социал-
нополитическо търсене на пътя, чрез 
който да се възстановят славата на 
исляма и загубеният престиж на из-
повядващите го народи. Този процес 
на „търсене“ се свързва с имената 
на Джемаледин Афгани (1839 – 1897), 
Мохамед Абду (1849 – 1905), Саид Ах-
мад Хан (1817 – 1898), Абдурахман 
Кауакиби (1849 – 1902) и други мис-
лители и обществени дейци. Според 
тях, запазвайки верността към тра-
дицията, ислямът трябва да е с пог-
лед, насочен към съвременността, 
и да бъде в състояние да предложи 
ново тълкуване на религиозните дог-
мати и предписания.18

Според реформаторите точно ис-
лямът е силата, която е в състояние 
най-успешно да противостои на коло-
ниализма. Заражда се идеята на пан-
ислямизма, която е пряко обвързана 

с издигане и утвърждаване на съзна-
нието за умма, т.е. разбирането, че 
всички мюсюлмани са част от една 
нация. С основание като двигател на 
панислямизма може да се определя 
Организация „Ислямска конференция“ 
(ОИК). Тя е създадена в отговор 
на палежа на джамията Ал Акса в 
Йерусалим през 1969 г. и в немалка 
степен е съгласуван израз на араб-
ската и мюсюлманската политика 
след загубената от арабите война-
та с Израел през 1967 г.19 Основна-
та цел на разбирането, че трябва да 
има съюз на ислямските държави, е 
в икономическото, политическото, 
културното и религиозното укрепва-
не на мюсюлманите. Прокламира се 
както тъждеството между нацията 
и уммата, така и определянето на 
исляма като фундамент на нацията. 
По-нататък „мюсюлманският наци-
онализъм“ ще се превърне в част от 
светския национализъм на ислямски-
те държави. Прогласява се доктри-
ната за „третия път“, за „ислямския 
път на развитие“, съгласно която е 
необходимо мюсюлманските държави 
да съгласуват модерните постижения 
с ислямската социология и антропо-
логия, а мюсюлманите да живеят в 
съответствие с ислямската нравс-
твеност. Появяват се възгледите за 
„мюсюлманския национализъм“ на Бе-
назир Бхуто в Пакистан, за „ислям-
ската икономика“ на Хомейни в Иран, 
за съвместяването на „арабския на-
ционализъм“ и „ислямския фактор“ в 
Саудитска Арабия и други. Египет-
ският президент Гамал Насър се пре-
връща в идейния създател на „араб-
ския социализъм“ и „панарабизма“. 
Либийският ръководител Муамар 
Кадафи разгръща и отстоява т.нар. 
трета световна теория – вариант 
на ислямския национализъм. На ради-
калните течения отговаря ислямски-
ят фундаментализъм, а между тях 
застават умерените, модернистите 
и много други течения и движения.20

Тези идейни нагласи в исляма вър-
вят редом с промените, които про-
тичат в „дома му“ през ХХ век и 
които пораждат важни обществе-
но-политически размествания в мю-
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сюлманския свят. Най-радикална е 
промяната, извършена в Турция, обя-
вена от Кемал Ататюрк за свет-
ска държава.21 Безспорно е, че всич-
ки мюсюлмански държави повече или 
по-малко са засегнати от процеса 
на модернизация, изразяващ се в изо-
ставяне институцията на халифа-
та; изработване на трудовоправ-
но законодателство; привеждане на 
юридическата система на светски 
принципи (без Саудитска Арабия) по 
всички въпроси, които не се отнасят 
за статута на личността; поява на 
феминистки движения; развитие на 
индустриалния и банковия сектор с 
цел постигане на икономическа неза-
висимост; официално признати син-
дикални движения (Сирия, Иран, Еги-
пет), макар и с оказван контрол над 
дейността им, и др.

На процеса на модернизация се 
противопоставя консерватизмът на 
Саудитска Арабия, което обаче не е 
пречка тя да е с поглед, насочен към 
европейските технологии.

Цялото това разнообразие в „до-
ма на исляма“ предполага различно 
осмисляне и практикуване на рели-
гията, но относителната хомоген-
ност на доктрината ú се запазва. 
Опитите за разширяване на рамките 
ú, с цел да съответства на съвре-
менността, засега са с ограничен ус-
пех. Ислямът и в миналото, и днес 
се изявява като религия със силна 
асимилационна способност. Шиит-
ският богослов Х. Ансари, от една 
страна, призовава към „пробуждане 
на мюсюлманите от дълбокия сън“ и 
изграждане у тях на „ясна представа 
за съвременния свят“, но от друга, 
според него това е възможно „само 
ако те се опират на най-достойното 
и велико учение – исляма“.22

Следователно ислямът е в състо-
яние да приема „отвън“ определена 
идея или практика, но „ислямизира“ 
възприетото, като поставя своя 
отпечатък върху него.

В началото на ХХІ век са налице 
сериозни обществено-политически 
промени в Тунис, Египет, Либия и 
Сирия, които свидетелстват, че ис-
лямът няма да спре да дири и от-

стоява мястото и значението си 
в съвременното глобално обще-
ство.23

Анализът е затруднен поради про-
тиворечивостта на разглежданите 
явления – с навлизането на исляма 
в Европа и Америка и достигането 
му до места, в които е малцинство, 
натискът за модернизация става все 
по-осезаем. От друга страна, там, 
където ислямът е мнозинството от 
населението, е налице стремеж за 
реваншистко налагане на ислямските 
постулати. Явно е, че отговорът на 
стария въпрос – ислям ли е реформи-
раният ислям – все още не може да 
бъде еднозначен.

Изразено най-общо, приспособява-
нето на исляма към съвременната об-
ществена ситуация съдейства за ра-
ционализиране живота на мюсюлма-
ните. Този процес протича едновре-
менно със социално-икономическото 
и политическото развитие на мю-
сюлманските народи. Преосмисляне-
то на исляма в контекста на съвре-
менността подбужда вярващите към 
по-дейно участие в политическия жи-
вот, а ценностната система на мю-
сюлманина включва вече и неговия 
дълг към нацията. Вярващият в Ал-
лах се чувства обвързан не само със 
своя бог, но и с обществото, в кое-
то се намира. Такъв е пътят, чрез 
който реформаторските настроения 
в исляма през ХХ и ХХІ век спома-
гат да се преодолее противопоста-
вянето между ислямската доктрина 
и новите рационалистични повеи на 
глобалното общество. Разнообразие-
то в „дома на исляма“, различията 
в социалното, икономическото, по-
литическото и културното му раз-
витие обуславят както различните 
подходи при приспособяването, така 
и нееднозначното оценяване на този 
процес. Това поражда и напрежение-
то, от една страна, между самите 
мюсюлмански държави, а от дру-
га, между ислямската цивилизация и 
страните, принадлежащи към юдей-
ско-християнската цивилизация.

В края на ХХ и началото на ХХІ 
век се наблюдават опити за експан-
зия в света и вероятно това ще се 
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превърне в един от сериозните про-
блеми през настоящото столетие.24

ИСЛЯМЪТ В БЪЛГАРИЯ –
КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ

ПОГЛЕД

Появата и разпространението 
на исляма в нашата страна са пря-
ко обвързани със значението, което 
тази религия има в реализирането на 
стремежите на Османската империя 
и по-късно на Турция за турцизиране 
на българското население. Вярата в 
Аллах като идеологическа сила на то-
гавашното време определя основни-
те пластове на обществено-полити-
ческия и религиозния порядък на Им-
перията. Показателно е, че нейните 
поданици се разграничават не по ет-
нически признак, а по религиозен – на 
мюсюлмани и неверници. Главният 
стремеж, отразяващ официалната 
политика, е да се премахнат различи-
ята между отделните етноси, като 
се обединят в общност на базата на 
исляма.

В тази асимилационна политика 
България е обект на повишен интерес 
поради стратегическото ù място на 
Балканския полуостров. В рамките 
на няколко столетия хиляди българи 
приемат исляма и ако част от тях 
запазват своя език, както и много 
обичаи и обреди, други започват да 
говорят турски език и постепенно 
приемат и практикуват мюсюлман-
ските обреди.

За съжаление, след Освобождение-
то българската държава сякаш забра-
вя историческия факт, че по произход 
повечето от мюсюлманите са бълга-
ри. И така, съгласявайки се с харак-
терната за времето на робството 
тъждественост между религиозната 
и народностната принадлежност, се 
отнася към мюсюлманите като към 
турци. Подобно отношение допълни-
телно спомага за тяхното отчужда-
ване и изграждането им като само-
стоятелен етнос.

През 1900 г. мюсюлманите в Бъл-
гария са 643 300, а през следващите 
десетилетия броят и делът им спря-
мо населението спадат. Като доводи 

може да се посочат както изгонва-
нето на стотици хиляди от тях в 
Турция, така и повишената ражда-
емост на българското православно 
население.

Съгласно Берлинския договор мю-
сюлманите в България получават пъл-
ни права на вероизповедна дейност. 
Нещо повече, на Турция се предоста-
вя правото да брани тези права, кое-
то се утвърждава чрез Цариградския 
договор от 1913 г., Ньойския договор 
от 1919 г. и Договора за дружба и 
сътрудничество между България и 
Турция от 1925 г.25 В разглеждания пе-
риод районите, в които мюсюлмани-
те живеят, са едни от най-бедните 
в страната, а населението мизерс-
тва, шири се неграмотност, няма и 
подем в областта на културата и 
просветата. Въпреки това ислямът 
успява да запази своето традиционно 
силно влияние сред мюсюлманите в 
България, като на практика 100% от 
тях са религиозни.

След 1944 г., в продължение на 45 
години, Българската комунистическа 
партия и официалните власти про-
веждат политика към мюсюлманите 
в три направления. Първо, полагат 
се усилия за премахване на икономи-
ческото и културното изоставане на 
това население. Второ, през 1958 г. 
се затвърждава разбирането, че тур-
ците в нашата страна са неотдели-
ма част от българската нация, сле-
дователно не може да имат статут 
на национално малцинство. Въведена 
е единна образователна система, в 
която се преподава само на българ-
ски език. През 1985 – 1989 г. са сме-
нени имената на 820 000 българи, го-
ворещи турски, а сред тях започва 
„възродителен процес“ с цел да бъдат 
окончателно приобщени към българс-
ката нация. Трето, в политиката на 
комунистическата партия спрямо 
мюсюлманското население целена-
сочено са налице атеистична пропа-
ганда и дейност. Статистическите 
изследвания през 1989 г. показват, че 
около 50% от мюсюлманското насе-
ление не е религиозно и че ролята, 
която има ислямът, е сериозно от-
слабнала.26
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След 1989 г. политическата и ре-
лигиозната обстановка сред мюсюл-
маните в България е чувствително 
променена. Възродителният процес 
е спрян, върнати са турско-арабс-
ките имена. Дават се политически 
права на мюсюлманите, зараждат се 
политически партии на етническа и 
религиозна основа. Наред с това ико-
номическото състояние на мюсюл-
манското население, особено на на-
селяващото Родопите, рязко се вло-
шава. При тази обстановка е логич-
но броят му в България да намаля-
ва. Фактът се потвърждава и от 
преброяването на населението през 
2011 г., според което като мюсюл-
мани се самоопределят 577 138 души. 
Броят на вярващите мюсюлмани, 
посочван от дирекция „Вероизпове-
дания“ към Министерския съвет, е 
около 1 200 000 души, но вероятно е 
преувеличен. Реалният брой на вярва-
щите мюсюлмани в България е около 
800 000 – 900 000 души, и то главно 
поради обстоятелството, че голяма 
част от ромите започнаха да при-
емат исляма. Около половината от 
ромското население (365 797 според 
преброяването) се определя за мю-
сюлманско и това са предимно живе-
ещи в южните части на страната.27

МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ 
В БЪЛГАРИЯ

Според В. Босаков понятието 
„мюсюлманска общност в България“ 
не само че е общо, но трудно може 
да се говори и за единна общност, 
тъй като тя е силно фрагментира-
на.28 Отграничават се няколко под-
общности по два основни признака: 
етнически, т.е. има се предвид ет-
ническата принадлежност на мюсюл-
маните в България, и религиозен, ба-
зирайки се на религиозното направле-
ние в исляма, което те изповядват.

Относно етническия им произход 
мюсюлманите у нас се обособяват в 
четири общности: първа, мюсюлмани 
с турски етнически произход – най-
многобройната група; втора, мюсюл-
мани с ромски етнически произход – 
характерно за тази етническа група е 

нейната неясна, неустановена етни-
ческа идентичност, тъй като голяма 
част от мюсюлманите роми често 
се представят за турци29; трета, 
мюсюлмани с български етнически 
произход (т.нар. помаци) – населява-
щи компактно Родопите, части от 
Рила и Пирин и някои села в Ловешко 
и Тетевенско; четвърта – мюсюлма-
ни с татарски етнически произход, 
най-малобройната мюсюлманска гру-
па в България, която живее в северо-
източната част на страната, като 
немалък брой от хората в нея вече 
са турцизирани.

Спрямо религиозния признак мю-
сюлманите в България се делят на 
две основни общности: първата е на 
мюсюлманите сунити, които са част 
от богословско-правната школа на 
ханифитите, а втората – на мюсюл-
маните алевити (известни още като 
алиани, къзълбаши) – крайна шиитска 
секта, която се проявява в Западен 
Иран и Мала Азия през ХV – ХVІ век, 
а в нашата страна има отделни але-
витски общини, чиито членове са от 
турски етнически произход. За разли-
ка от мюсюлманите сунити алеви-
тите в България не са официално ре-
гистрирани като вероизповедание.30

МЮСЮЛМАНСКАТА 
ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ 

ПРЕД ИЗБОР
МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА,
РЕИСЛЯМИЗАЦИЯТА,
СЕКУЛАРИЗАЦИЯТА

И РАДИКАЛИЗАЦИЯТА

До 90-те години на ХХ век мю-
сюлманите в нашата страна изпо-
вядват. т.нар. традиционен ислям31, 
но след промените през 1989 г. започ-
ват процеси на религиозно търсене и 
възраждане във всички мюсюлмански 
общности. Всяка е изправена пред из-
бор между традицията, реислямиза-
цията, секуларизацията и радикализа-
цията. Напълно закономерно е сред 
българските мюсюлмани да започне 
процес на реислямизация, който про-
тича с нееднакъв темп във всяка 
мюсюлманска общност. Сред етни-
ческите турци сунити, които про-
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дължават да са под въздействието 
на своите сънародници от съседна 
Турция, реислямизацията се проявява 
главно чрез връщане към мюсюлман-
ските традиции отпреди 1944 г. Ре-
монтират се старите джамии, стро-
ят се нови, отварят врати духовни 
училища, нараства стремежът към 
религиозна просвета на населението. 
По близък начин се разгръща реисля-
мизацията и сред турците алевити, 
но с разликата, че при малка част от 
тях е налице опит за шиитско ос-
мисляне на вярата, което предполага 
очистването ú от християнските и 
езическите заемки и наслоения. Реис-
лямизацията при ромите мюсюлмани 
не протича така гладко: макар при 
тях да се наблюдават аналогични 
прояви с тези в общностите на тур-
ците сунити, все пак за ромската 
общност нормите на традиционния 
ислям са нелегитимни. Това кара мю-
сюлманите с ромски етнически про-
изход да търсят основания за вярата 
и извън авторитета и традициите 
на Балканите.32

Според изследователите най-про-
блемна е реислямизацията на бълга-
рите мюсюлмани, или т.нар. помаци 
(все още не е наложен единен тер-
мин за обозначаване на компактна-
та им група). Значителен брой от 
тези 200 000 – 250 000 души опреде-
лят себе си като етнически българи, 
но същевременно изповядват исляма. 
Резултатите от изследването „На-
гласи на мюсюлманите в България – 
2011“, проведено от екип на Нов бъл-
гарски университет и „Алфа Рисърч“, 
показват тенденция към оформяне-
то на помашки етнос. Тази идентич-
ност възниква най-вече на базата на 
противопоставяне на българската и 
турската идентичност, тъй като 
помаците са отхвърлени и от двете 
общности.33 Като цяло ислямът, кой-
то изповядват българските мюсюл-
мани, се отличава със синкретичен 
характер, а под „традиционен“ ислям 
при тях се има предвид предаваният 
от поколение на поколение – най-вече 
битово изразеният. При процесите 
на реислямизация обаче той не издър-
жа кораничната критика и губи своя-

та валидност за значителна част от 
общността.

Сред мюсюлманите в България е 
налице и една част от „секуларизи-
рано“ население, което практикува 
ислямската религия единствено на 
празнично-обредно равнище.

Посочените тенденции пораждат 
необходимостта от образовани хора, 
които задълбочено познават Корана 
и ислямската теология. И ако едни 
от мюсюлманите се образоват в 
мюсюлманските духовни училища в 
страната, в които доминира тур-
ският етнически елемент, други из-
бират арабските държави, където се 
обвързват с местната мюсюлманска 
култура, която нерядко е в противо-
речие с тази, в която са израснали.

Младите мюсюлмани, които днес 
се обучават в средните и висшите 
училища, са бъдещият духовен елит 
на мюсюлманската общност в Бъл-
гария. Очакванията от тях са го-
леми: те са тези, които трябва да 
формират и утвърдят новите изме-
рения и динамиката на процеса на 
интеграция. Очакванията от изсле-
дователите на тази проблематика 
също са големи: трябва да осмислят 
въпроса за интеграцията на мюсюл-
маните чрез анализ на представите, 
основанията и аргументите, дадени 
от духовния и интелектуалния елит 
на мюсюлманската общност.

Не трябва да се пренебрегват и 
три отрицателни явления в религиоз-
ния живот на мюсюлманите у нас: пър-
вото е свързано със засилване на фун-
даменталистките настроения сред 
тях34; второто са опити за турци-
зиране, които се осъществяват от 
някои политически партии с подкре-
пата на Турция, а третото – изпол-
зване на исляма за етническо обосо-
бяване на мюсюлманите у нас.

Процесите на религиозно възраж-
дане сред мюсюлманите в България 
в никакъв случай не следва да бъдат 
анализирани единствено и само като 
заплаха за светския характер на дър-
жавата или за социалния мир. Преми-
наването от отрицателна към поло-
жителна поляризация може да става 
чрез активно взаимодействие, което 
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обаче да запазва различията като 
стимул за интеграция. Необходимо е 
уважението към различието да пре-

расне в готовност за отстояване на 
лично отношение във взаимно приет 
и безспорно необходим диалог.
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НОВИЯТ ВОЕНЕН СЪЮЗ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕВЕР
Елена СЛАТИНСКА-ОВАНЕЗОВА*

The article „Nordic security and defense cooperation – a new alliance“(author 
Elena Slatinska-Ovanezova) presents the Nordic defense and security cooperation  
based on common interests in foreign affairs and strategic proximity in the regional 
and global dimension. It is strongly set in an economic and cultural context – Den-
mark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden have cooperated for several years 
under conditions of common market, free trade and close inter-governmental part-
nership thanks to the structures of the Nordic council, Nordic council of Ministers 
and some others. The five countries all have the perspectives to go further with their 
regional integration, making the biggest step for each non–military union – coopera-
tion in the area of foreign and security affairs, realizing step by step the proposals of 
Stoltenberg’s report.

* Текстът отразява единствено пози-
цията на автора и не ангажира институ-
цията, където работи.

Създаването на регионален от-
бранителен съюз е логичен завър-
шек на културната, икономичес-

ката и политическата интеграция на 
Финландия, Дания, Швеция, Норвегия 
и Исландия. Петте северни държави 
отдавна се ползват с предимствата 
на свободните трудова миграция и 
търговия помежду си чрез изградени-
те и функциониращи митнически и 
паспортен съюз. Политическата им 
интеграция е пример за много други 
региони по света. Измежду създадени-
те структури за регионално сътруд-
ничество се открояват и такива, 
които поразително напомнят тези 
на Европейския съюз. Такава струк-
тура е Северният съвет на минис-
трите, който също като Съвета на 
ЕС координира общите политики на 
северните държави. Съществуващи-
те съвместни дипломатически мисии 
в Германия и Бирма и планираното 
изграждане на такива в Исламабад, 
Ханой и Дака, а и в столиците на ре-
дица европейски държави, е белег за 
достигната политическа зрялост, ко-
ято е добра основа за сътрудничес-

тво в областта на сигурността и 
отбраната.

Историята на северните държави 
не е лишена от военни конфликти и 
доминиране на една над друга съсед-
на страна, но и от успехи на дип-
ломатическото поприще. Финландия, 
Швеция, Дания, Исландия и Норве-
гия са доказали способностите си за 
създаване помежду си на действени 
политически и военни съюзи, както 
и за успешно сътрудничество в от-
стояване на общите си интереси. В 
областта на сигурността и отбра-
ната такива примери са Калмарска-
та уния от ХІV век (Дания, Швеция 
и Норвегия), скандинавското воен-
но сътрудничество по време и след 
края на Втората световна война 
и актуалната днес платформа 
НОРДЕФКО (сътрудничество за 
отбрана на северните страни). В 
глобален план страните – членки на 
НАТО и ЕС от Севера, осъществя-
ват партньорство в отбраната и 
миротворческите операции както в 
рамките на Северната бойна група на 
ЕС, така и под егидата на НАТО или 
ООН. В политически план сътрудни-
чеството на северните държави обо-
гатява международната практика с 
уникални форми на коопериране като 
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Асоциацията за северно единство 
от 1919 г., където парламентарис-
ти от една северна държава имат 
възможността да задават въпроси 
на министри от друга. В периода 
1907 – 1955 г. петте държави създа-
ват Съюз на парламентаристите от 
Севера, който подготвя почвата за 
формиране през 1952 г. на Северния 
съвет, оформен с присъединяването 
на Финландия през 1955 г. През 1971 г. 
е създаден Северен съвет на минис-
трите с цел допълване на Северния 
съвет като междуправителствен 
форум за разискване на важни теми 
от северното сътрудничество.1

В по-широк формат петте стра-
ни си сътрудничат в международни 
организации като Арктическия съвет 
и Баренцовия евро-арктически съвет 
(BEAC), в чиито рамки разискват 
важни въпроси, като енергетика, еко-
логия и опазване на околната среда, 
защита на автохтонното население, 
сигурност и ресурсна обезпеченост, 
транспорт и други, отнасящи се до 
подопечните им територии в райо-
ните на Арктика и Баренцово море.

До 2009 г. в северното сътрудни-
чество осезаемо липсва аспектът на 
общата отбранителна политика, ко-
ято би финализирала интеграционни-
те процеси. Същата година е ключова 
за Севера с публикуването на доклада 
„Столтенберг“, с неговите 13 пред-
ложения за военно сътрудничество 
и подписването на меморандум за 
създаване на НОРДЕФКО – плат-
форма, целяща да засили военното 
сътрудничество и да подпомогне ма-
териално-техническата интеграция 
и организацията на армиите на се-
верните страни. Въпреки че на сай-
та на НОРДЕФКО е подчертано 
дебело, че това не е съюз, а платфор-
ма за партньорство в областта на 
сигурността, по същество задачите 
и целите способстват за синхрони-
зиране на отбранителния потенциал 
на петте северни държави по начин, 
близък например до Северноатланти-
ческия съюз.

Две години по-късно е приета Де-
кларация за солидарност, подписана 
на среща на външните министри на 

Северния съвет през април 2011 г. Тя 
подготвя почвата за солидарност в 
областта на отбраната и сигурност-
та чрез реализиране на възможност-
та за взаимна защита при нападение, 
подобно на чл. 5 от Вашингтонския 
договор за НАТО. Вече са осъщест-
вени или са в процес на реализация 
голяма част от предложенията на 
доклада „Столтенберг“ за много-
странно военно сътрудничество – по 
въпросите на материалното осигуря-
ване, учебните полигони и санитар-
ните служби, транспортните нужди, 
общата охрана на морските граници 
и въздушното пространство. Фин-
ландия и Швеция, две неутрални дър-
жави по отношение на Северноат-
лантическия съюз, си подават ръка 
в общия проект за наблюдение на 
въздушното пространство на Ислан-
дия2, а Швеция отива по-далече – през 
януари 2012 г. на годишната конфе-
ренция „Общество и отбрана“ пред-
лага обща защита на скандинавското 
въздушно пространство. Проектът 
се разглежда сериозно от другите за-
интересувани страни – Финландия и 
Норвегия, като е възможно и Дания 
да се присъедини на по-късен етап.

През ноември 2012 г. северните 
страни отново декларират наме-
рения за задълбочено практическо 
сътрудничество в отбраната и си-
гурността. Договорени са някои ан-
гажименти, а намерения са превър-
нати в дело. Факт са и съвместни 
учения, купуване на военно оборуд-
ване, както и партниране в меж-
дународни мисии – в Африка и Аф-
ганистан. Планира се и преглед на 
съвместния скандинавски принос към 
операции на ООН. Синхронизиране-
то на военновъздушния транспорт е 
на дневен ред във Финландия, Дания, 
Норвегия и Швеция. По отношение 
на киберсигурността северните дър-
жави планират да създадат комуни-
кационна мрежа за класифицирана ин-
формация.3

Постепенно върви синхронизира-
нето на стратегическия потенциал 
на северните държави. Налице са 
общи проекти за артилерийски сис-
теми „Арчър“ и ракетни системи 
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NASAMS-2 (the Norwegian advanced 
surface-to-air missile system), където 
си сътрудничат Норвегия и Финлан-
дия, купуване на вертолети NH-90 
и подписване на меморандум в об-
ластта на тактическия въздушен 
транспорт, предвиждащ съвместна 
експлоатация на датските и норвеж-
ките самолети C-130J „Херкулес“, 
както и придобиване на същия мо-
дел от страна на Швеция. В полето 
на морската и патрулната техника 
също настъпват изменения в полза 
на кооперирането. Изграждат се зве-
на и се провеждат съвместни обу-
чения. През 2011 и 2012 г. семинари-
те, срещите и договореностите в 
аспекта „обща отбранителна поли-
тика“ зачестяват, като на една от 
последните срещи на скандинавските 
министри на отбраната в гр. Скаген 
през ноември 2012 г. е подписан ме-
морандум, засягащ партньорството 
в отбранителната промишленост. 
Документът предвижда развиване на 
възможностите за общо производс-
тво.4

Това поражда много въпроси за 
целите и обектите на този отбра-
нителен съюз, а норвежкият външен 
министър Ингебретсен бърза да ус-
покои международната обществе-
ност, заявявайки през юни 2011 г., 
че той не е организация, дублираща 
НАТО. Въпреки политически корек-
тните декларации международната 
надпревара в Арктика, а и мисиите 
в Близкия изток и Африка сериозно 
демонстрират различията в целите 
и приоритетите на НАТО и север-
ните държави. Друга причина за за-
силване на регионалното сътрудни-
чество в отбраната е създаването 
на икономически изгодно партньорс-
тво, което да повиши отбранител-
ния капацитет на всяка от петте 
северни държави, членуващи в различ-
ни организации, с различни ангажи-
менти в областта на сигурността 
и отбраната. Тази разноцветност 
следва да бъде променена за общото 
благо – взаимноизгоден съюз, който 
да синхронизира целите и политики-
те, стъпвайки на еднакъв потенциал 
и интереси. Ясно е, че при такава 

разноликост – Дания, Финландия и 
Швеция са членки на ЕС, Норвегия, 
Дания и Исландия са част от НАТО, 
а всички заедно са страни по Шен-
генското споразумение, е необходим 
по-надежден, по-изгоден финансово и 
достъпен за всички страни подход. 
Алтернативата постепенно изкрис-
тализира, а 2009 г. се оказва прелом-
на за северното сътрудничество в 
областта на отбраната.

СЕВЕРНАТА СОЛИДАРНОСТ 
В ОТБРАНАТА – ДОКЛАДЪТ

„СТОЛТЕНБЕРГ“ И НОРДЕФКО

Решението на петимата сканди-
навски външни министри – на Да-
ния, Финландия, Исландия, Норвегия 
и Швеция – да възложат на бившия 
министър на външните работи на 
Норвегия Турвалд Столтенберг да 
напише независим доклад с идеи за за-
силване на военното сътрудничество, 
предизвиква международен резонанс и 
повдига много въпроси за същността 
и целите на този съюз. Столтенберг 
обръща специално внимание на пар-
тньорството във външните работи 
и сигурността, включително миро-
опазващи мисии в чужбина.

На 9 февруари 2009 г. той пред-
ставя 13 предложения за сътрудни-
чество, обхващащи 45 страници. Те 
включват съвместно изграждане на 
военни и хуманитарни компоненти, 
които да доведат до солиден отбра-
нителен съюз със следните задачи:

• Взаимодействие в международ-
ни операции – успешните съвместни 
участия на Севера са факт: например 
Северната бойна група на ЕС – мно-
гостранно военно формирование, 
включващо също Естония, Финлан-
дия и Норвегия, организирана с цел да 
подпомогне Европейския съюз в уси-
лията му да създаде собствени Сили 
за бързо реагиране, както и участие-
то на северните страни в Афганис-
тан под егидата на НАТО и изграж-
дането на общ военен капацитет в 
Източна Африка.

• Надзор над исландското въз-
душно пространство – северните 
страни трябва да поемат отговор-
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рането във въздушното пространс-
тво над Исландия. През септември 
2012 г. се появява информация, че 
този въпрос е разглеждан в рамките 
на НОРДЕФКО, като е обсъждано 
партньорството със Северноатлан-
тическия съюз, осигуряващ до 2006 г. 
въздушния патрул. Очаква се подпи-
сване на споразумение в тази област, 
а Норвегия и Швеция вероятно ще 
са първите, които ще се заемат с 
охрана на исландското въздушно про-
странство. Страните, които не са 
членки на НАТО – Финландия и Шве-
ция, ще сътрудничат в рамките на 
програма „Партньорство за мир“.5

• Солидарна северна система за 
морско наблюдение и ранно предуп-
реждение, която е ключова за сигур-
ността в северните морета. В тази 
област върви хармонизация на обо-
рудването. Паралелно са в ход меж-
дународните проекти Baltic Watch 
и Barents Watch, в чиито рамки 27 
страни контролират морското про-
странство и крайбрежната ивица 
от Дания до Гренландия и от Север-
ния полюс до Нова земя. Германско-
датското морско учение „Данекс“, 
към което впоследствие се присъе-
диняват Швеция и Финландия,6 също 
има принос за синхронизиране на 
усилията и отработване на общите 
умения за упражняване на контрол в 
северните морета. Освен това Да-
ния и Швеция извършват съвместно 
радарно наблюдение на Балтийско 
море.7

• Обща брегова охрана и патрул-
ни спасителни служби на северните 
държави – осъществяват се чрез уед-
наквяване на оборудването: купуване 
на еднакви модели вертолети и спа-
сителни лодки.

• Спътниково наблюдение чрез 
обща спътникова система. Предло-
жението на Столтенберг за обща 
спътникова система на Севера ще 
бъде осъществено до 2020 г., в рамки-
те на Северната бойна група на ЕС. 
Изграждането на такава система е 
от ключово значение за патрулиране 
на северните морета. Морският мо-
ниторинг и контролът над Баренцо-

во море и Северния ледовит океан са 
приоритети както на ЕС, така и на 
НОРДЕФКО.

• Северно сътрудничество в Ар-
ктика. Общите интереси в този ра-
йон се разглеждат в Северния съ-
вет, в Северния съвет на министри-
те, Арктическия съвет и в други 
формати за партньорство на север-
ните държави. Столтенберг подчер-
тава, че страните трябва да рабо-
тят добре по всички въпроси, от-
насящи се до околната среда, изме-
нението на климата и морската бе-
зопасност в рамките на Арктичес-
кия съвет.

• Северно сътрудничество в об-
ластта на киберсигурността. Тази 
тема е обсъждана на среща на външ-
ните министри на северните държа-
ви в края на 2012 г., като е догово-
рено изграждане на мрежов ресурс за 
обмен на класифицирана информация 
и съвместни действия за превенция и 
защита от кибератаки.8

• В ход е и осъществяването на 
предложението на Столтенберг за 
изграждане на обща система за спра-
вяне с мащабни бедствия и аварии в 
северните страни и извън тях. Зве-
ното следва да координира наличното 
оборудване и персонал посредством 
мрежа между съответните публични 
и частни организации. Предвижда се 
да се създадат групи (екипи) за спе-
цифичните нужди на издирването и 
спасителните операции.

• По отношение на партньорс-
твото в разследването на военните 
престъпления Столтенберг има ин-
тересни предложения: координиране 
разследването на геноцид, престъп-
ления срещу човечеството и военни 
престъпления, извършвани от лица, 
пребиваващи в северните страни.

• Съвместни дипломатически ми-
сии. На министерска среща в Хелзин-
ки през октомври 2012 г. е заявено, че 
северните страни се стремят да за-
силят сътрудничеството между дип-
ломатическите си служби. В края на 
2012 г. е разкрита обща дипломати-
ческа служба в Янгон (Бирма), като 
предстои откриване на общи посол-
ства в Исламабад, Ханой и Дака. В 
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дългосрочен план се планират съв-
местни мисии в ключови европейски 
столици, както и в Северна Америка. 
Договорено е и създаване на общ пос-
ланически комплекс в Рейкявик, раз-
работен в тясно сътрудничество с 
Исландия като приемаща държава.9

• Идеите на Столтенберг за осъ-
ществяване на партньорство в об-
ластта на въоръжението вече нами-
рат приложение както в рамките на 
НОРДЕФКО, така и посредством 
участието в съвместни обучения и 
военни проекти за уеднаквяване на 
отбранителния капацитет.

• Синхронизирането на морския 
капацитет може да стъпи на осно-
вата на съществуващите звена и 
сътрудничеството между Швеция и 
Финландия. Съоръженията могат да 
бъдат наемани при участие в меж-
дународни операции. В по-дългосрочен 
план следва да се планира изграждане-
то или придобиването на военномор-
ски плавателни съдове, подходящи за 
Арктическия регион.

• Скандинавската декларация за со-
лидарност10, приета по идея на Стол-
тенберг и реализирана през 2011 г., е 
с голям международен резонанс. До-
кументът предвижда взаимна защита 
при нападение, по подобие на чл. 5 от 
Вашингтонския договор за НАТО.11

Въпреки че в Декларацията е от-
белязано, че „северното сътрудниче-
ство ще се осъществява изцяло с ог-
лед на сигурността и отбранител-
ната политика на всяка от страни-
те участнички, както и ще допълва 
съществуващите европейско и евро-
атлантическо сътрудничество“, тя 
залага основите на самостоятелен 
отбранителен съюз, чиито страни 
членки разполагат с опцията за взаим-
на защита, практически без оглед на 
други международни ангажименти в 
областта на сигурността и отбрана-
та. Съгласно Декларацията, ако някоя 
от петте държави бъде застрашена, 
може да поиска помощ от другите 
четири страни за „съдействие със 
съответните средства“. Ефектът 
на този отбранителен съюз се засил-
ва с подчертаването на общия инте-
рес и географската близост на Дания, 

Норвегия, Финландия, Швеция и Ис-
ландия. За тези страни е естествено 
да си сътрудничат за преодоляване на 
предизвикателствата в областта на 
външната политика и сигурността, 
което се разглежда като надграждане 
на досегашните им усилия за интегри-
ране на страните в региона.

В помощ на процеса на координи-
ране на отбранителните политики 
и структури, както и за синхрони-
зиране на военнотехническия потен-
циал на региона през 2009 г. е съз-
дадена платформата НОРДЕФКО. 
Тя става факт след подписан мемо-
рандум от петте северни държави, 
като обединява съществуващите 
дотогава NORDCAPS, NORDAC и 
NORDSUP.

Две от трите съставни на 
НОРДЕФКО са създадени още през 
втората половина на миналия век – за 
целите на мироопазването, обучаване-
то, материалното осигуряване и коор-
динирането на въоръжаването, а и по 
други причини. През 1960 г. се появява 
необходимостта от надграждане на 
структурата NORDSAMFN, координи-
раща обучението на военните за миро-
опазващи и отбранителни операции.

В рамките на NORDCAPS се 
предлагат образователни курсове и 
практически програми за съвмест-
ни обучения. Оръжейното сътруд-
ничество се осъществява в рамки-
те на NORDAC. Още през 1990 г. 
е осъществена идеята за по-тясно 
сътрудничество в областта на ма-
териално-техническото осигуряване, 
като за целта петте северни дър-
жави се споразумяват да обменят 
националните си планове за възлага-
не на обществени поръчки и да тър-
сят възможности за общо развитие, 
доставяне и поддържане на военни 
съоръжения. Това се оказва икономи-
чески печеливш ход, спестявайки око-
ло 100 млн. евро разходи за период 
от петнайсет години. По-широкият 
подход в тази сфера е предложен от 
Финландия, Норвегия и Швеция през 
2008 г. с учредяването на NORDSUP, 
в чиито рамки започва проучване за 
реализация на партньорство в над 
140 области, с оглед на възможнос-
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тите за запазване на отбранителни-
те способности на всяка страна и 
разширяване на взаимодействието ù 
с другите. Година по-късно на среща 
на министри на петте северни дър-
жави е решено трите структури да 
се слеят в една, като е подписан Ме-
морандум за разбирателство, който 
полага основите на NORDEFCO.12

Платформата за сътрудничество 
в областта на отбраната е създадена, 
за да синхронизира отбранителния ре-
сурс на страните и да улесни междуна-
родните мисии, предлагайки по-евтини 
и ефикасни решения. За постигането 
на тази цел петте северни държави 
пристъпват към идентифициране и 
обсъждане на стратегически и поли-
тически въпроси от общ интерес, из-
веждайки следните приоритети:

• намиране на подход за засилване 
оперативния капацитет и качество-
то на въоръжените сили на петте 
страни;

• разпределяне по най-добрия на-
чин на ресурсите и ефективността 
на разходите за отбрана;

• разработване на оперативна съв-
местимост и способности за взаи-
модействие в различни мисии и опе-
рации;

• развиване на сътрудничеството 
в областта на многонационалните 
операции, свързаните с отбраната ре-
форми в сектора за сигурност и из-
граждане на капацитет за поддържа-
не на мира и сигурността в региона;

• постигане на технологични ползи;
• насърчаване на конкурентоспо-

собността на отбранителната про-
мишленост, както и засилване на 
сътрудничеството помежду им.13

Тези задачи намират израз в общия 
стремеж за синхронизиране на дър-
жавните отбранителни политики в 
името на съкращаване на разходите 
и постигане на по-добри резултати.

ПЕРСПЕКТИВИ 
И ПОТЕНЦИАЛ НА СЕВЕРНАТА 
ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА

Успешното военно сътрудничест-
во изисква от страните да насочат 
усилията си към еднакви задачи, ам-

биции и оборудване, както и да уед-
наквят разбиранията си за отбрана 
и отбранителна политика.

След края на Студената война се-
верните страни изминават дълъг път 
в развитието на вижданията си за от-
брана и сигурност, като днес е налице 
определено сближаване в стратеги-
ите и оборудването. Швеция и Нор-
вегия забелязват големия потенциал 
на северното военно сътрудничест-
во, което би съкратило значително 
разходите и по международните им 
ангажименти. Процесът на подмяна и 
уеднаквяване на военното оборудване 
обаче засяга последните три десети-
летия. През 1980 г. Норвегия и Дания 
разполагат предимно с американски и 
германски танкове, бронетранспор-
тьори, самолети, вертолети и под-
водници. Швеция разчита най-вече на 
оръжейни системи местно производс-
тво и финландско оборудване – най-
вече модели от СССР.

Днешната ситуация обаче е много 
по-различна. Четири от скандинавски-
те страни разполагат с подобни или 
еднакви модели бойни танкове – Да-
ния и Швеция – модел 2А5, а Норве-
гия и Финландия – модел 2А4, както 
и сходни бойни машини на пехота-
та – CV-9030N, CV-9040, CV-9030FIN, 
CV-9035, проектирани от Hägglunds/
Bofors и произведени от шведската 
BAE Systems AB. Дания разполага с 45 
CV-9035DK, Финландия има 102 CV-
9030FIN, а норвежките CV-9030N са 
146, включително поръчаните през юни 
2012 г. 43 нови бойни машини на пехо-
тата. В страната на производство-
то им – Швеция – бойните машини на 
пехотата CV-90 са 509, включително 
42 CV-9040C с допълнителна броня.

Швеция и Норвегия разполагат 
със сходни модели бронетранспор-
тьори – М-113 и M-113/Sisu, като се 
смята, че норвежките са около 670.14

Швеция и Норвегия, две от че-
тирите северни държави, развиващи 
отбранителна политика (Исландия 
не поддържа армия), разполагат с по 
24 артилерийски системи „Арчър“ – 
модел M-109. През 2007 г. норвеж-
кото Министерство на отбраната 
сключва споразумение с шведската 
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„Försvarsmakten“ за сътрудничество 
в разработването и производството 
на FH77BW L-52 – следващо поколе-
ние артилерийски системи за Швеция 
и Норвегия.15 Дания изявява желание 
да се присъедини към този проект, 
но все още поради финансови съкра-
щения не е осъществила покупка.

Дания, Норвегия и Швеция разпо-
лагат със сходни транспортни са-
молети – модели C-130J и C-130E.16 
Бойните самолети на Дания, Нор-
вегия, Швеция и Финландия са съот-
ветно F-16AM, F-16AM, JAS-39C/D и 
F/A18C, като Швеция освен JAS-39 
Gripen – 138 изтребителя, има око-
ло 42 леки „Сааб“, около 18 Во и 105 
транспортни/бойни вертолета.17

Най-голяма придобивка за северно-
то военно сътрудничество би било 
обаче снабдяването с еднакъв модел 
изтребител. Норвегия и Дания са на 
път да заменят изтребителите си 
F-16 с F-35, за които Швеция също е 
кандидат. Двете страни инвестират 
сумите: 122 млн. щ.д. – за Норвегия, 
и 110 млн. щ.д. – за Дания, с които 
придобиват правото за трансфер 
на технологията и възможности за 
търг от страна на националните 
компании. През 2010 г. Дания отлага 
модернизацията на своите изтреби-
тели до 2014 г. Първите доставки на 
F-35 засега са планирани след 2017 г.18

Създаването на Северна бойна гру-
па в рамките на ЕС е още един силен 
мотив за уеднаквяване на въоръже-
нието на северните страни, което 
обхваща военната инфраструктура, 
съвместните действия в полето на 
киберсигурността и дори създаване-
то на обща спътникова система до 
2020 г.

В рамките на НОРДЕФКО е за-
силено сътрудничеството по отно-
шение на транспортните самолети, 
като през ноември 2011 г. северните 
държави декларират съвместни плано-
ве в областта на тактическия възду-
шен транспорт, подписвайки писмо за 
намерения за сътрудничество в тази 
област. В документа, наречен „The 
NorTAT-study“, се разглеждат възмож-
ностите за съвместни действия на 
северните страни, включително съз-

даване на Северен въздушен команден 
център (NATC), който да координи-
ра общите активи по отношение на 
въздухоплаването.19 Той ще функцио-
нира по подобие на вече утвърдения 
Европейски команден център за въз-
духоплаване (EATC), в чийто формат 
в областта на тактическия възду-
шен транспорт сътрудничат Белгия, 
Франция, Германия, Люксембург и Ни-
дерландия. Концепцията на Дания и 
Норвегия предполага участие с C-130J 
„Херкулес“ от техните военновъз-
душни сили. Швеция планира да купи 
самолети C-130J, които да заменят 
остарелия C-130з.20

Година преди това споразумение 
Норвегия, Швеция, Финландия и Да-
ния вземат решение за купуване на 
бойни вертолети NH-90 и на допъл-
нително морско оборудване, включи-
телно плавателни съдове. Това е от 
полза и за съвместното участие в 
международни операции (и в рамките 
на Северната бойна група на ЕС).

Освен NH-90 финландската ар-
мия използва Hughes-500D и Hughes-
500E – вертолети за разузнавателни 
операции и за обучение, а разполага и 
с 11 безпилотни разузнавателни са-
молета (RUAG Ranger) и тества 
mini-UAV системата на ключовия 
финландски доставчик на аеро- и кос-
мически технологии – Patria, където 
собственици са Финландия със 73,2% 
и EADS N.V. с 26,8%.

Заради тригодишното закъсне-
ние на доставянето на NH-90s фин-
ландските ВВС ремонтират два ле-
тателни апарата модел Mil Mi-8s, 
което продължава срока им на екс-
плоатация с още пет години.21

През последните няколко години 
финландската стратегия за контрол 
над въздушното пространство тър-
пи значителни промени. Това не е при-
оритет на отбраната на страната, 
тъй като се разчита на трудния за 
преодоляване терен. Преразглеждане-
то на тази остаряла концепция обаче 
води до решението за надграждане на 
ПВО с ракети със среден и далечен 
обсег – руските 9K37-M1 VIK (SA-11 
„Стършел“) и среден клас зенитни 
радари. Разглеждан е вариантът за 
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преминаване към системи 9K37-M2/
M3 – като по-евтино решение, но 
окончателният избор е в полза на 
системи с ракети със среден обсег 
MRADMS, които са и съвместими с 
тези в НАТО.

През 2012 г. Финландия стига до 
извода, че трябва да продължи да 
модернизира военния си капацитет, 
като се сдобие с ракети с голям об-
сег на действие. Решението за купу-
ване на ракети „въздух – земя“ AGM-
158 JASSM от САЩ е най-голямата 
еднократна покупка на отбраната 
на Финландия, след тази на шейсет 
самолета F/A-18C/D „Хорнетс“.22

На 1 март 2012 г. Министерс-
твото на отбраната на Финландия 
одобрява сключването на договор за 
доставяне на ракети „въздух – земя“ 
AGM-158 JASSM, предназначени за са-
молети F-18 „Хорнетс“ на военновъз-
душните сили. Те са производство 
на „Локхийд Мартин Корпорейшън“, 
като договорът включва и софту-
ерни модификации в съответствие 
с нуждите на финландското военно 
оборудване.

Купуването на JASSM позволява 
на Финландия да напредне с реализа-
цията на политиката си за сигурност 
и отбрана, очертана в правителстве-
ните доклади от 2004 и 2009 г. за за-
силване и оптимизиране на бойния ù 
капацитет. Договорът за доставяне 
на ракетите е на стойност 178,5 ми-
лиона евро, платими за срок от шест 
години, и е част от обновяването на 
техниката със срок 2016 г.23

Финландия и Норвегия се догово-
риха да си сътрудничат и в област-
та на противоракетната отбрана, 
като Финландия обяви намерения 
да инвестира около 460 млн. щ.д. за 
замяна на руските ракети със сре-
ден обсег с NASAMS II. Доставката 
ще бъде извършена от норвежката 
„Kongsberg“, като се очаква новата 
система да заработи до 2015 г.24

Финландско-норвежкото сътруд-
ничество по NASAMS отваря и дру-
ги възможности за синхронизиране и 
обновяване на военното оборудване. 
Едно от тях е условието към изпъл-
нителите на програма NASAMS II 

да компенсират 100% поръчката на 
Финландия. Част от това задълже-
ние е доставянето на Финландия на 
82 камиона на стойност 25 милио-
на евро, произведени от финландския 
производител на превозни средства 
Sisu. Договорът е за тежкотоварни 
SISU 8 х 8, SISU 6 х 6 и SISU 4 x 4 оф-
роуд военни камиони, които са част 
от системата за противовъздушна 
отбрана и системата за въздушно 
наблюдение по проекта NASAMS. 
Доставките са планирани за периода 
2010 – 2014 г.25

Норвегия също е планирала да за-
сили отбранителния си потенциал с 
нови придобивки на обща сума 39,2 
млрд. норвежки крони, определени 
за периода 2011 – 2014 г. Кралският 
флот получи нови фрегати „Фритьоф 
Нансен“, а през 2011 г. и крайбрежни 
корвети „Skjold class“. В изпълнение 
на общите цели на северното военно 
сътрудничество, очертани в доклада 
на Столтенберг от 2009 г., Норвегия, 
Швеция, Финландия и Дания купиха 
морски вертолети NH-90, както и 
фрегати за брегова охрана. Предви-
дено е въвеждане в експлоатация на 
нов клас подводници – „Ула“, което 
ще се осъществява през целия чети-
ригодишен период (2011 – 2014).

Военноморският флот на Норве-
гия ще получи и ракети за фрегати и 
корвети, както и торпедни системи 
за фрегати.

По отношение на въздушния тран-
спорт Норвегия си осигурява достъп 
до първокласна техника посредством 
дългосрочно участие в многонационал-
на програма, благодарение на която 
ще получи за ползване три транспор-
тни самолета C-17. Същевременно 
приключи доставката на тактичес-
ки транспортни самолети C-130J, 
като следващите обновявания на во-
енновъздушни и транспортни съоръ-
жения ще бъдат с оглед на общата 
конфигурация на Севера.

В контекста на транспортните 
съоръжения трябва да се отбележи, 
че превозните средства са сред при-
оритетите на Скандинавието. Про-
дължава възлагането на обществени 
поръчки за леки бронирани превозни 
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средства, както и сътрудничество-
то на Швеция и Норвегия по проек-
та „Арчър“.

До 2016 г. Норвегия планира со-
лидно обновяване на военната си 
техника. ВВС ще очакват първите 
изтребители F-35 от американската 
„Локхийд Мартин“, а армията – бой-
ни бронирани машини и разузнавател-
на техника от други компании.26

Швеция, като високоразвита тех-
нологична държава с добра инфра-
структура, има и добре развита от-
бранителна индустрия, в която са 
заети около 30 000 души. По-извест-
ни компании са Bofors, BAE Systems 
АВ, Saab, HDW, ThyssenKrupp, Marine 
Systems AG и др. Голяма част от во-
енното оборудване в страната се 
изпълнява от шведски предприемачи, 
като поръчките към чужди подизпъл-
нители са около 15%.27

Шведската армия може да се пох-
вали със завиден арсенал оръжия, апа-
рати, въздухоплавателни, водни и на-
земни средства: около триста бойни 
и транспортни летателни апарата, 
около петстотин и девет бойни ма-
шини на пехотата, четиристотин и 
шейсет БТР – МТЛБ, военноморски 
флот с над десет корвети, пет под-
водници и около двеста бойни лодки, 
както и други съоръжения.

През последното десетилетие 
Швеция засилва сътрудничество-
то в областта на военната индус-
трия – най-вече със САЩ, с които 
през 2005 г. подписва договор за мо-
дернизиране на осемте си самоле-
та С-130, посредством участие в 
американската Програма за модер-
низиране на авиацията. С оглед на 
шведското участие в редица между-
народни мисии за страната се от-
варят много възможности за износ 
и внос на IEDs (самоделни взривни 
устройства), системи за работа с 
бази от данни, система за идентифи-
циране на противника, системи за за-
щитена връзка. По отношение на ра-
кетното оборудване Швеция участ-
ва в проекти като TAURUS, IRIS-T 
и METEOR. TAURUS KEPD-350 е 
германско-шведски проект за раз-
работване на ракета с голям обсег 

„земя – въздух“, в който си партни-
рат немските „TAURUS Systems“ 
GmbH, ЛФК (ЕАДС/МБДА) и „Сааб 
Бофорс“. В ракетния проект „Ирис-Т“ 
Швеция си партнира с Норвегия и 
други страни.

По отношение на модернизацията 
на шведската артилерия, шведската 
„Бофорс“ продължава да разработва 
иновативни, интелигентни артиле-
рийски боеприпаси. Други по-големи 
шведски проекти включват произ-
водството на smart 155 mm XM-982 
„Excalibur“ и наземни бойни превозни 
средства, модерни радарни и комуни-
кационни системи, оперативно съв-
местими с НАТО.28

В областта на авиацията Швеция 
разполага с различни модели бойни, 
транспортни и други летателни апа-
рати. Освен NH-90, каквито имат 
и другите северни държави, Швеция 
има вертолети MBB BO-105, „Super 
Puma“, „Augusta“ A-109. Бойните са-
молети са модел JAS-39 Gripen A/B 
и JAS-39 Gripen C/D, като страна-
та прояви интерес към F-35, поръ-
чани вече от Норвегия и Дания. На-
личните радарни и разузнавателни 
средства са в процес на модерниза-
ция, като Швеция разполага с модели 
S-100B (ASC 890) и разпознавателна 
система S-102 B Korpen. В областта 
на транспортната авиация страна-
та използва съвместими с другите 
северни страни TP-84 (C-130), както и 
TP-100 (Saab-340) и TP-102 (Gulfstream 
IV).29

През януари 2012 г. на годишната 
конференция „Общество и отбрана“ 
в Швеция е направено предложение за 
обща защита на скандинавското въз-
душно пространство. То е на върхов-
ния главнокомандващ на шведските 
въоръжени сили генерал Сверкер Йо-
рансон, който вижда добра възмож-
ност за съкращаване на разходите за 
отбрана посредством ползотворно 
сътрудничество. Проектът се раз-
глежда сериозно от другите заинте-
ресувани страни – Финландия и Нор-
вегия, като е възможно присъединя-
ване на по-късен етап и на Дания.30

Дания също разглежда опции за сък-
ращаване на отбранителните разходи 
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и планиране задачите на въоръжените 
си сили с оглед на актуалните при-
оритети. Тя определи стратегията и 
плановете си, публикувайки „Страте-
гия за отбраната 2010 – 2014 г.“. До-
кументът отразява намеренията на 
страната да участва в международ-
ни операции, което предполага висока 
степен на мобилност на въоръжените 
сили. В т.нар. Споразумение за отбра-
ната на датската армия е разгледан 
въпросът за нейното реорганизиране 
с цел успешното ù интегриране в по-
голяма конвенционална военна сила. 
Датската армия има отлично орга-
низиран личен състав. За разлика от 
Швеция там все още е актуална на-
борната служба. Армията разполага с 
осем центъра за обучение, разположе-
ни около нейните основни звена.

Седемте бойни подразделения на 
датската армия имат пет пехот-
ни батальона и един леко въоръжен 
разузнавателен батальон, брониран 
батальон и техническа поддръжка. 
Бронираният батальон е оборудван с 
36 МБТС „Леопард-2“, намалени на 20 
със „Споразумението за отбрана от 
2010 – 2014 г.“. Част от този бата-
льон е механизираната рота на пе-
хотата, въоръжена с M-113s. Лекият 
разузнавателен батальон е оборудван 
с патрулни превозни средства „Орел“. 
Четири подразделения на пехотата 
са оборудвани с CV-90, а петият – с 
Piranha и M-113s.

Съгласно условията на „Спора-
зумение за отбраната 2010 – 2014“ 
Дания е изтеглила ракетните си сис-
теми „Tow“ от армията, както и 
всички ракети „Стингър“, оставяйки 
само ракетите с голям обсег ATGWs 
и различните видове „Самс“.31

За датската авиация със сигур-
ност предстои покупката на бойни 
изтребители. Въпреки че през 2010 г. 
Дания отлага решението си за замя-
на до 2014 г. на своите F-16 с по-но-
вия модел F-35, като временна мярка 
датските ВВС ще извадят от строя 
18 самолета и ще удължат ресурса 
на останалите 30 F-16AM до 2020 г. 
Изтребителите F-16 са доставени 
на Кралските ВВС на Дания в пе-
риода февруари – май 1980 г., като 

през 2000 г. те са модернизирани по 
стандарт MLU. През 2010 г. датски-
те ВВС експлоатират 48 едномест-
ни F-16AM и 12 двуместни F-16BM 
„Fighting Falcons“. Затова се предпо-
лага, че новината се отнася само за 
изтребителите тип F-16AM32.

За разлика от Дания Швеция от-
меня наборната служба през 2010 г. 
и въвежда изцяло доброволческа сила. 
Новата структура на шведската 
пехота е определена от шведските 
въоръжени сили като „експедиционна“ 
и „модулна“. По отношение на пехо-
тата Норвегия заема място между 
Дания и Швеция, от една страна, и 
Финландия, от друга. Голяма част 
от норвежките въоръжени сили са 
на разположение по принцип за меж-
дународни мисии от 2002 г. Два от 
трите батальона се състоят изцяло 
от наборници, като всяка година се 
назначават нови 10 000 души за по 12 
месеца военна служба. Сравнявайки 
скандинавските въоръжени сили, се 
оказва, че норвежката, шведската и 
датската армия имат повече сходс-
тва помежду си, отколкото с арми-
ята на Финландия. По отношение 
на оборудването и разпределението 
шведските ВВС са около два пъти 
повече от военновъздушните сили на 
другите северни страни, но най-го-
леми въздушни флотове поддържат 
Норвегия и Дания, а най-многоброй-
ните сухопътни сили са на Норве-
гия и Финландия. По отношение на 
структурата и задачите шведските 
и датските въоръжени сили изглеж-
дат много сходни. Дания и Швеция, 
която не е член на НАТО, организи-
рат своите въоръжени сили така, че 
да са подходящи за участие в меж-
дународни мисии и стабилизиращи 
операции, докато Норвегия, чиито 
въоръжени сили са сходни като струк-
тура със споменатите две страни, 
е концентрирана най-вече в опазва-
нето на собствените си граници и 
провеждането на местни операции. 
Финландските въоръжени сили имат 
по-различна структура и задачи от 
другите северни страни.

Русия, като арктическа страна и 
претендент за достъп до арктичес-
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ките ресурси, е заплаха и мотивиращ 
фактор за обединение в полето на 
отбранителната политика. От дру-
гата страна са НАТО, САЩ и Канада, 
а и далекоизточните страни, които 
също са насочили поглед към Арктика.

НАТО, в чийто състав влизат 
три от петте северни държави, не 
изключва възможността за милита-
ризиране на региона,33 но целите и за-
дачите му не съвпадат с тях. С оглед 
на концепциите за национална сигур-
ност на Швеция и Финландия ста-
ва ясно, че въпреки обществените 
дискусии и доброто сътрудничество, 
неутралитетът им по отношение 
на членството в НАТО е най-изгод-
ната позиция в момента. Предстои 
да бъдат решавани важни регионални 
задачи в областта на сигурността и 
отбраната, а и поради икономичес-
ка криза, която налага съкращаване 
на бюджетите и възможностите за 
развиване на отбранителни ресурси, 
много по-разумно, изгодно и смислено 
за петте северни страни е да син-
хронизират отбранителните си по-
литики на базата на общи външнопо-
литически интереси. Това е не само 
по-финансово изгодно, но и по-близко 
до националните приоритети на вся-
ка една от петте страни.

СЕВЕРЪТ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
СЪЮЗ – СЪТРУДНИЧЕСТВО 

И/ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ

Северното обединение в полето на 
сигурността и отбраната е не само 
на ресурси, но и на ценности – отвъд 
синхронизирането на военния арсенал 
скандинавските страни унифицират 
не само понятията си за сигурност 
и отбрана, но и постепенно вървят 
към формиране на общи цели и задачи 
на базата на общ интерес. Изграж-
дането на оперативен капацитет 
и платформи за взаимодействие в 
сигурността и отбраната е задъл-
жително условие за гарантиране на 
регионалната сигурност и защита на 
интересите на петте страни. Раз-
воят на събитията през последните 
пет години предизвика силен отзвук 
в Америка и Европа. Северът, особе-

но Арктика и районът на Баренцово 
море, придобива много по-голямо зна-
чение в световен мащаб и изостря 
апетитите към ресурсите там на 
военни сили като Русия, САЩ, а дори 
и на далекоизточни страни като Ки-
тай и Република Корея, които започ-
ват да строят кораби, годни за ново-
разкритите търговски пътища.

Северните страни започват да 
се опасяват за защитата на инте-
ресите си в региона. Енергийните и 
транспортните проекти придобиват 
голямо значение през последното де-
сетилетие и създават предпоставки 
за сътрудничество на страни с раз-
лични интереси и възможности. Този 
факт е неведнъж публично обсъждан, 
като на официална среща на минис-
трите на отбраната и на външните 
работи на северните държави през 
септември 2012 г. норвежкият вън-
шен министър Йонас Стьоре прави 
следното заявление: „Имаме огром-
ни територии и ресурси в северната 
част на света, като районът е ва-
жен за външната политика и сигур-
ността. Тази част на света става 
все по-важна с оглед на развитието 
на транспорта, природните ресурси 
и туризма. Целият свят гледа към 
Севера, но ние живеем тук. Трябва да 
стане ясно, че сме водещи в развити-
ето на този регион“.

Тази среща, с фокус върху Аркти-
ка и Скандинавския регион, е първата 
подобна инициатива, в чийто кон-
текст могат да се направят мно-
го изводи за синхрона и общите цели 
на Севера. Тя е логично продължение 
на дебата, организиран от Северния 
съвет на министрите – „Един за 
всички“, който намира потвържде-
ние в Декларацията за солидарност 
от 2011 г., а и в почти реализирани-
те 13 предложения на Столтенберг. 
По повод на срещата средствата за 
масово осведомяване в петте дър-
жави пишат, че съществува необхо-
димост „старите приятели, които 
добре се познават, да организират 
сътрудничеството си в полето на 
сигурността и отбраната в подхо-
дящ формат“34, като изтъкват об-
щия интерес.
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Дали това обаче не означава не-
глижиране на международните ан-
гажименти и участието в НАТО и 
ОПСО на ЕС за някои от тях?

Докато за Европа и НАТО ак-
туалното понятие „интелигентна 
отбрана“ означава постигането на 
повече с по-малко средства, за север-
ните страни то има и допълнителен 
смисъл. Военното сътрудничество 
със съседите за Швеция – страната 
с най-голям ресурс, която е и сред 
водещите оръжейни производители, 
означава засилване на влиянието и 
търговските възможности в региона. 
Швеция е сред най-ентусиазираните 
радетели на Северния отбранителен 
съюз и бърза да обяви плановете си 
за публикуване на „Бяла книга“, в коя-
то ще включи темата за Северното 
сътрудничество в областта на си-
гурността и отбраната. В синхрон 
с идеите на Столтенберг на семинар 
през 2012 г. страната предлага общ 
мониторинг и охрана на скандинав-
ското въздушно пространство. В 
тази област тя има какво да пре-
достави – шведските бойни самоле-
ти „Грипен“ са конкурентни дори на 
американската продукция.

За Исландия, която няма армия, а 
членството ù в НАТО се изчерпва с 
бази, от които през 2006 г. американ-
ците се изтеглят, оставяйки охрана-
та на въздушното ù пространство 
първоначално в ръцете на Германия, 
а после – на скандинавските страни, 
регионалният отбранителен съюз оз-
начава надеждна защита и нови тех-
нически възможности.

Финландия, традиционно опася-
ваща се от руския си съсед, изпит-
ва необходимост от по-евтини и 
ефективни решения в сигурността 
и отбраната, също като Норвегия и 
Дания е пресметнала ползите си от 
северната военна интеграция.

Отделно икономическите, социал-
ните и материално-техническите ре-
шения за петте държави имат твър-
де сходен характер и отговарят на 
националните им интереси. Пред ли-
цето на световната икономическа 
и финансова криза третирането на 
въпроси като международни военни 

операции и увеличаване на разходите 
за отбрана през последните години 
получава негативен обществен резо-
нанс. Операциите в Близкия изток и 
Африка под егидата на международ-
ни организации са трудно обясними 
на обществото от Севера – като 
приоритети на националната сигур-
ност, въпреки необходимостта да 
се противостои на огнищата на те-
роризъм в световен мащаб, докато 
военните учения и операции в Арк-
тика или северните морета получа-
ват широка обществена подкрепа. С 
оглед на разделителните линии в Ев-
ропа и прокрадващите се националис-
тически тенденции правителствата 
на северните страни започват да 
изпитват все по-големи затруднения 
в намирането на баланса между на-
ционалните и евро-атлантическите 
интереси.

През 2010 г. европейските страни 
усетиха последиците от икономичес-
ката криза и се налага да свият раз-
ходите си за отбрана. Франция е при-
нудена да ги намали до 5 млрд. евро 
през следващите три години, а Гер-
мания обмисля да сведе бюджета си 
до 8 млрд. евро през следващите че-
тири години. Великобритания плани-
ра намаляване на средствата за от-
брана с 8% до 2014 г.35 В останалите 
европейски страни положението е 
още по-лошо. Въпреки нарастващи-
те заплахи в световен мащаб те са 
принудени да съкратят военните си 
бюджети и по този начин да нама-
лят отбранителния си капацитет.

Това е илюстрация на дългосроч-
на тенденция в общата европейска 
сигурност и отбрана, която крие 
рискове за трайно намаляване на 
способностите за реагиране срещу 
заплахите и допускане на пропуски в 
областта на сигурността и отбра-
ната. Нееднаквото икономическо по-
ложение на Северна и Южна Европа, 
както и различията в приоритетите 
в областта на регионалната сигур-
ност прокарва разделителна линия 
помежду им и прави сътрудничество-
то им в тази област недостатъчно 
изгодно за Севера. Дори Шенгенско-
то споразумение, в което участват 
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и петте държави, е поставено под 
въпрос заради несъгласието на го-
лемите националистически групи в 
Норвегия и Финландия с приемането 
на източноевропейски държави, като 
България и Румъния.

През последните години Норвегия, 
Швеция, Финландия, Дания и Ислан-
дия все по-често започват да откри-
ват общи заплахи за сигурността си. 
Трагичните инциденти от 2011 г. в 
Норвегия карат страните да тър-
сят по-добра защита и на интереси-
те си с оглед на световните предиз-
викателства. Атентатите в Осло 
и Ютьоя са сериозен повод за всич-
ки северни държави да преосмислят 
стратегиите си за национална си-
гурност. Средствата за масово ос-
ведомяване започват да тиражират 
версии и упреци към техническите 
пропуски на норвежката сигурност и 
отбрана, които биха могли да бъдат 
запълнени с по-добре разгърнато пар-
тньорство в регионален и общоевро-
пейски мащаб. Регионална коалиция 
за сигурност и отбрана обаче е мно-
го по-изгодна за всяка от северните 
държави, а е и по-лесна за постигане 
с оглед на общите цели, ценности и 
интереси.

На международното поприще се-
верните държави демонстрират за-
видни гъвкавост и синхрон, отбеляз-
вайки определени успехи в:

• съвместната операция в Афга-
нистан, проведена с по-малки разходи 
за страните – участнички от Севера;

• предприетите стъпки за изграж-
дането на отбранителен капацитет 
в Източна Африка – обща военна 
сила (EASF) в Найроби (Кения) и обу-
чение на военни в общ център;

• синхронизирането на възможнос-
тите и ресурсите в полето на от-
бранителната промишленост, диску-
тирани на семинара „По-умна и по-
зелена отбраната“, състоял се в Ко-
пенхаген през май 2012 г.;

• арктическото сътрудничество;
• партньорството в областта на 

тактическия въздушен транспорт;
• общата визия на северните и 

балтийските държави по отношение 
на реформите в сектора за сигур-

ност на Балканите, в Украйна и в 
Грузия;

• Северната бойна група на ЕС;
• SUCBAS (морското наблюдение 

в Балтийско море);
• постигнатите договорености за 

обезпечаване на ветераните;
• Северния център за сътрудни-

чество по въпросите за равенство 
на половете на участниците във во-
енни операции.

• Северния център за подготовка 
на кадри за охрана на границите и 
въздушното пространство;

• Петгодишния план за сътрудни-
чество в областта на координацията 
и провеждането на военни обучения;

• сътрудничеството в областта 
на въоръженията и материално-тех-
ническото обезпечаване.36

Тези успехи не остават незабеляза-
ни от Запада. Наред с основателните 
страхове за раждането на нов отбра-
нителен съюз в Европа, възникват и 
предположения, че северното парт-
ньорство за сигурност би могло да из-
глади пътя и да допринесе за развитие 
на общоевропейското сътрудничест-
во в отбраната. Което не е лишено 
от основания с оглед на досегашното 
северно сътрудничество по ОПСО, 
участието в мисии на ЕС и създава-
нето на Северна бойна група.

Мнението на тогавашния фин-
ландски министър за външната тър-
говия и европейските въпроси Алек-
сандър Стуб, че „скандинавските 
страни насърчават обединяването и 
споделянето на военни ресурси и ка-
пацитет между държавите – членки 
на ЕС, съгласно Договора от Лиса-
бон“, звучи добре, но не и в синхрон 
с изявленията на финландските наци-
оналисти и външния министър Ерки 
Туомиоя. Финландската позиция за 
общоевропейската сигурност се про-
меня. През 1999 г., по време на фин-
ландското председателство на ЕС, 
на състоялата се среща в Хелзинки 
европейските страни се договарят 
за създаване на бойни групи за бързо 
реагиране, т.е. в рамките на 60 дни 
организиране разполагане на 50 000 – 
60 000 души военен персонал за хума-
нитарни и мироопазващи операции. 
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През последното десетилетие фин-
ландски длъжностни лица работят 
на отговорни постове в структури 
на Европейския съюз, отговарящи за 
отбраната и управлението на кри-
зи, а около 300 финландски войници 
участват в Северната и Германс-
ко-холандската бойна група за бързо 
реагиране на ЕС. През 2011 г. обаче 
финландските депутати поставят 
под въпрос ефективността на раз-
ходите, направени от страната им 
за участие в ОПСО, като отбеляз-
ват, че 29 милиона евро, похарче-
ни за участие на техните военни в 
бойните групи на ЕС, е почти два 
пъти повече от годишните разходи 
за обучаване на 26 000 резервисти. 
Министърът на отбраната Хака-
миес обещава да разгледа въпроса.37 
Финландия и другите северни страни 
започват постепенно да приоритизи-
рат регионалното сътрудничество в 
отбраната. Следват няколко семи-
нара на тази тема, като година по-
късно, на 23 ноември 2012 г., на семи-
нар за сигурност и сътрудничество 
в Хелзинки финландският министър 
на външните работи Туомиоя прави 
сериозна заявка за съюз на северните 
държави в областта на външната 
политика и сигурността, включи-
телно в аспектите на изграждане-
то на мир, въздушното наблюдение, 
морското наблюдение, арктическите 
въпроси, военното сътрудничество, 
а дори на съвместното участие на 
Севера в чуждестранни мисии под 
егидата на международни организа-
ции. Швеция, която през 2012 г. пред-
лага съвместна охрана на скандинав-
ското въздушно пространство, през 
2013 г. отива още по-далече. Сканди-
навските средства за масово осведо-
мяване публикуват информация от-
носно предложението за съвместни 
покупки на въоръжение със съседните 
страни. Министрите на външните 
работи Карл Билд и на отбраната 
Карин Енстрьом изразяват мнения, 
че северното сътрудничество в об-
ластта на външната политика, на-
ционалната сигурност и отбраната 
придобива все по-голямо значение. 
Съвместна собственост на оръжия 

е централна част от вижданията на 
Швеция за северно сътрудничество за 
отбрана и сигурност, което да бъде 
постигнато с обединяване и споделя-
не на ресурси. Финландия приветства 
идеята, макар и с уточнението, че е 
вероятно такова споразумение да се 
подпише след няколко години.

Предстои да се види дали дейс-
твително интеграцията на северни-
те страни ще достигне в скоро вре-
ме такова равнище в отбраната и 
сигурността. Това предложение сил-
но контрастира на фона на недо-
верието и дисхармонията по от-
ношение на участието в политика-
та за сигурност и отбрана на ЕС. 
Евроскептицизмът не подминава 
и Дания – най евро-атлантически 
ориентираната страна сред петте. 
На проведена през 2007 г. анкета 
от правителството на тогавашния 
министър-председателя Андерс Фог 
Расмусен – за премахване на изключе-
нията за Дания вследствие на рати-
фикацията на Договора от Лисабон, 
само 46% подкрепят премахването 
на неучастието в европейската по-
литика за сигурност и отбрана. Три 
години по-късно нещата са същите. 
През 2010 г., представяйки датската 
стратегия за външна политика и по-
литика за сигурност за следващото 
десетилетие, тогавашният външен 
министър Лене Есперсен коментира: 
„Борбата за влияние на международ-
ната арена е все по-трудна, особено 
след като ЕС нарасна с повече члено-
ве. Проблемите стават все по-слож-
ни и непредсказуеми. Навлизаме в де-
сетилетие, когато Дания ще бъде 
все по-малка риба в по-голямо море“.

Тези съображения карат Дания 
сериозно да разгледа регионалното 
сътрудничество като инструмент 
на датската външна и отбранител-
на политика. Икономическата криза 
и последвалите бюджетни съкраще-
ния също оказват влияние.

Все по-голямото икономическо раз-
деление на Севера и Юга в Европа 
неминуемо води и до разделение в 
областите „сигурност“ и „отбрана“. 
Разделителните линии са не само в 
областта на ресурсите, но и по от-
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ношение на приоритетите, което 
прави Севера все по-малко мотивиран 
да помага на финансово по-нестабил-
ния Юг да повиши отбранителния си 
капацитет посредством споделяне 
на модерни технически и тактичес-
ки решения. Откровеното нежелание 
за поемане на ангажименти към ЕС, 
които да не отговарят достатъчно 
на националните интереси на Шве-
ция, Дания, Финландия, а и голямата 
разноликост по отношение на евро-
атлантическото членство на петте 
страни създават сериозни предпос-
тавки за нова концепция в областта 
на сигурността и отбраната. Тя все 
повече насочва към организиране на 
северен отбранителен съюз, който 
вероятно ще бъде по-добре ресурсно 
обезпечен и организационно поставен 
дори от европейското ОПСО. Той 
ще отговаря изключително на инте-
ресите на петте северни държави и 
ще има за цел да ги защитава в меж-
дународен план. Ще е финансово изго-
ден за тях и ще предоставя безценна 
възможност за обмен на технологии 
и модерни решения помежду им, обо-

гатявайки ги не само финансово. Ще 
стимулира развитието на военната 
индустрия и търговия в региона, в 
условията на митнически съюз и сво-
бодна трудова миграция.

Всъщност такъв съюз е създаден. 
Предстои да се види дали северните 
страни участнички ще станат все 
по-малко ангажирани в проблемите 
на общоевропейската политика за си-
гурност и отбрана за сметка на ре-
гионалното сътрудничество. Дали 
ще формират силна в политически и 
военен аспект коалиция, която е все 
по-малко „евро-атлантически“ на-
строена, тъй като е скъпо и неиз-
годно да участваш в няколко отбра-
нителни съюза с припокриващи се 
функции. Акцентът на всяко сътруд-
ничество логично пада върху общите 
интереси, а единният Север истори-
чески е доказал способностите си за 
успешна реализация на подобно пре-
дизвикателство. Разполагайки с от-
бранителен съюз зад гърба си, гласът 
на общия интерес на петте северни 
държави ще се чува все по-силно на 
международната арена.
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ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА 

НА ПУБЛИЧНАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

В КОМУНИКАЦИОННО 
И ИНФОРМАЦИОННО 

ОТНОШЕНИЕ – ОСНОВЕН 
ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ 
И КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Методи БОГДАНОВ

The article „Ensuring the activities of public administration – a key factor for 
effective crisis management“ (author Metodi Bogdanov) deals with the term “crisis“ 
in contemporary Bulgarian language which means a turning point in the development 
of something, severe lack or shortage of something, or a tense situation. Crisis 
management is inextricably linked with modern business and communications and also 
a key element of national security. It is a dynamic process that involves a vast complex 
of large-scale, intricate in nature and content events and activities related to planning, 
organizing, leading, managing and supervising the activities of each subsystem in a crisis 
of different nature. Crisis management generally includes organizational activities and 
measures aimed at putting the crisis under the control of the authorities which are able 
to effectively manage and guide the development of the crisis to a favorable outcome. 
Information about the crisis must be publicly provided by different sources with equal 
accuracy and versatility and with a perspective character for a positive end result.

Crisis PR is designed to solve problems and crises that arise unexpectedly. The 
successful control of such problems demonstrates the exceptional power of PR as an 
effective practice.

The integration of an automated computer system for servicing the operational 
headquarters and the informational media center, which are elements of the crisis PR 
of public administration, is a modern way to manage the crisis.

Целесъобразните решения и дей-
ствия в дадена публична адми-
нистрация при кризи до голяма 

степен зависят от предварителната 
подготовка на системата, изградени-
те структури, елементи и функцио-
нални връзки. Оценката, прогнозира-

нето на развитието и вземането на 
решения за преодоляване на кризи са 
прерогативи на висшето държавно 
ръководство, но те са силно зависи-
ми от предварително създадената 
организация за управление на кризи в 
самата структура.
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Нещо повече, с оглед на успешното 
преодоляване на кризата всички лица 
или цялата система от организацион-
ни длъжности в дадената структура 
трябва да са запознати с начините за 
преодоляване на кризи.

Всяка криза, независимо от ней-
ната същност, се характеризира с 
време, възможност за нарастване и 
елемент на изненада.

СЪВРЕМЕНЕН PUBLIC 
RELATIONS И УПРАВЛЕНИЕ

НА КРИЗИ

Управлението на кризи е нераз-
ривно свързано с бизнеса и комуника-
циите. Много от агенциите за Public 
Relations (PR) предлагат на своите 
клиенти подобни услуги. За модер-
ния PR е характерен двустепенният 
симетричен модел за комуникации и 
дейност, към който се придържаме 
при решаване на рискови и кризисни 
проблеми. В случая диалогът играе 
много по-голяма роля от монолога. 
Променят се не само нагласите и по-
ведението на хората или публиката, 
но и самите институции се усъвър-
шенстват, засилват социалната си 
отговорност, развиват политика, 
съобразена с изискванията и стре-
межите на хората. Колкото по-про-
дължително двете основни коалиции 
(мениджъри и публика) общуват це-
ленасочено помежду си, уточняват и 
синхронизират своите позиции, тол-
кова усилията по PR и кризисен ме-
ниджмънт са по-успешни. Все пове-
че се акцентира върху задълбочения 
анализ на комуникационното поле, ин-
фраструктурата и управлението на 
комуникациите преди и след бедстви-
ето, катастрофата, инцидента. Вни-
манието на специалистите по кризис-
ни комуникации се концентрира върху 
управление на кризата в определена 
организация, а не в обществото като 
цяло. Управлението на големи систе-
ми, изпаднали в критично състояние, 
все още е проблематично, но начало-
то е поставено. Може да се очаква, че 
познанията, изследванията, опитите 
в сферата на кризисното управление 
ще се задълбочават и развиват. Тази 

методология за управление е своеоб-
разна гаранция, че организациите, а в 
по-далечно бъдеще и обществата, ще 
се опитват да живеят не само без-
конфликтно, без сътресения, но и да 
отговарят на предизвикателствата 
на остри кризи, които често са при-
чина за многобройни и неоправдани 
човешки жертви, екологични сривове 
и огромни финансови разходи. За да се 
осигури ефективното управление на 
кризи, се налага да се повиши ролята 
на публичната администрация.

В съвременния PR активно се из-
ползват възможностите на модер-
ните информационни и компютърни 
технологии. Целта е съобщенията 
да бъдат доставени до публиката 
по най-бързия и ефективен начин, а 
впоследствие посланията да бъдат 
разбрани и интерпретирани от хора-
та. Крайната цел е да им се предста-
ви пълна информационна картина на 
събитието, основана на факти. В го-
ляма част от случаите кризата, въз-
никнала в определена организация или 
институция, е свързана с умението 
да се анализира, предвиди и компетен-
тно управлява правният риск.1 Цел-
та е разрешаване на многобройните 
юридически проблеми, които възник-
ват в остро конфликтни и кризисни 
ситуации. Те могат да бъдат от най-
различно естество: като се започне 
от несъвършеното законодателство, 
ниската правна култура на управля-
ващите и се стигне до изпълняване 
изискванията на международните за-
кони, норми, стандарти и наредби.

Като предмет на нормативната 
уредба управлението при кризи има 
много по-широко съдържание от ре-
агирането при вече възникнали. В 
действителност една криза може да 
започне много преди държавните ор-
гани и обществеността да получат 
информация за това, а също и да при-
ключи дълго, след като средствата за 
масово осведомяване са престанали 
да я обсъждат. Готовността за бър-
зо реагиране при кризи се обуславя от 
специалната подготовка на състава, 
добре организираното управление на 
силите и средствата и строга дис-
циплина.
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УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ 
И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Управлението при кризи е ключов 
елемент от управлението на нацио-
налната сигурност.

Управлението при кризи най-общо 
включва организацията и мерките, 
насочени към поставяне на кризата 
под контрола на органите, които я 
управляват, и ефективно въздействие 
за насочване развитието на кризата 
към благоприятно разрешаване. То 
трябва да бъде информационно оси-
гурено, да има повече алтернативи с 
еднакви възможности, да е гъвкаво и 
да има перспективен характер с кра-
ен позитивен резултат.

Управлението на кризи в България 
е съвкупност от принципи, решения 
и мероприятия с различен характер, 
изразяващи се в:

• наблюдаване на рискови фактори 
за сигурността;

• анализиране и ранно предупреж-
даване за възможни кризи;

• определяне целите на управлени-
ето в конкретната кризисна ситуа-
ция;

• разработване на планиращи доку-
менти за използване на националните 
сили и средства и за взаимодействие 
с международни институции;

• подготвяне на решения в хода на 
кризата, организиране и ръководене 
на действия и контрол над резулта-
тите от управлението на кризата;

• подготвяне и осъществяване на 
следкризисна стратегия (програма);

• анализиране на кризата и ефек-
тивността на мерките, предприети 
от институциите и органите;

• планиране на националната сис-
тема за управление на кризи и пред-
приемане на мерки за подобряване.2

Управлението при кризи в стра-
ната е способността на правителс-
твото, държавната и местната ад-
министрация чрез създадената ефек-
тивна управленска структура за пла-
ниране и координиране да изпълняват 
функционалните си задължения, като 
ръководят дейността на държавни-
те органи и средства за управление 
при кризи и насочват и координират 

действията на неправителствените 
органи и организации в сферата на уп-
равлението при кризи.

Основните цели на управлението 
при кризи са:

• предотвратяване развитието 
на рискови фактори с различен харак-
тер в непреки и преки заплахи за си-
гурността на българските граждани, 
обществото, държавата и нацията;

• поддържане в готовност за дейс-
твие на институционализирана сис-
тема от органи, сили и средства за 
незабавно реагиране при кризи с раз-
личен характер в страната и в чуж-
бина в съответствие с националните 
интереси и цели;

• управляване на възникнали кри-
зи, блокиране и предотвратяване на 
ескалирането им във въоръжени или 
военни конфликти;

• допринасяне към усилията на 
международната общност за премах-
ване на рисковите фактори за сигур-
ността и стабилността, за блокира-
не и разрешаване на действащи кризи 
и конфликти и за трайно ликвидиране 
на предпоставките за възникването 
им в бъдеще.3

Тези цели се постигат чрез съз-
даване на система от органи, меха-
низми, сили и средства, насочени към 
решаване на следните задачи:

• предварителна подготовка на сис-
темата за действие в кризисна об-
становки, т.е. превенция;

• неутрализиране или намаляване 
на рисковите фактори;

• овладяване на ескалацията и раз-
пространеняването на кризата, т.е. 
противодействие;

• намаляване интензивността на 
кризите, т.е. редукция;

• ликвидиране на последствията, 
планиране и провеждане на меро-
приятия за предотвратяване на нови 
кризи.

Принципите за изграждане на сис-
темата за управление на кризите са:

• единна система за разрешаване 
на всички кризисни ситуации;

• съчетаване на ведомствените 
системи от органи, сили и средства с 
териториалния принцип на планиране 
и управление на кризи;
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• отговорност на длъжностните 
лица за разработването на планове за 
управление на кризи и за готовност-
та на подчинените им органи, сили и 
средства;

• смесен способ за комплектуване 
на органите за управление и силите 
при ликвидиране на последствия от 
кризи;

• финансиране от държавния бюд-
жет на дейностите за изграждане и 
функциониране на системата за уп-
равление на кризи.

Общите характеристики на управ-
лението в условия на криза са:

• конкретност (старши управлен-
ски звена вземат детайлни решения и 
следят за изпълнението им);

• екстремност (решенията се взе-
мат в условията на стрес, липса на 
време и недостиг на информация);

• ограниченост и мобилност на 
ресурсите (те могат само да се пре-
насочват);

• временност на решенията (всич-
ки решения за деескалиране на криза-
та са етапни и подлежат на кориги-
ране след нейното разрешаване);

• временност на резултатите (те 
са временни и след стабилизиране на 
обстановката подлежат на преоцен-
ка).

Прилаганите процедури4, матери-
алната, комуникационната и инфор-
мационната база и органите, които 
ги осигуряват и използват, както и 
силите и ресурсите, формират меха-
низъм за разрешаване при кризи. Ефек-
тивността му зависи от организа-
цията за провеждане на незабавен и 
непрекъснат процес на координиране 
между компетентните държавни ве-
домства.

На базата на това по-широко 
разбиране на дейността за управ-
ление при кризи се изгражда Нацио-
налната система за управление при 
кризи (НСУК), с която е предвидено 
да бъде постигана жизненоважната 
цел – осигуряване опазването на жи-
вота, здравето и имуществото на 
населението, територията, околната 
среда, културните и материалните 
ценности на страната. Национална-
та система за управление при кризи 

осигурява действията за предотвра-
тяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от кризи на територи-
ята на страната или извън нея – при 
изпълняване на задължения, произти-
чащи от международни договори, по 
които Република България е страна, 
и осигуряване на съвместимост с ме-
ханизмите за управление при кризи в 
НАТО и ЕС.

Във всяко ведомство се формира 
административно звено от ръковод-
ни и експертни кадри, за които под-
готовката и участието в управление-
то при кризи е основно функционално 
(щатно) задължение. Подготовката 
на органите за управление при кри-
зи се извършва по единен замисъл от 
национални, ведомствени, областни, 
общински и обектни планове.

Може да се подчертае, че за да се 
управлява една криза, е необходимо да 
се познават характерът и динамика-
та на нейното ескалиране. Борбата 
за преодоляване на кризата трябва да 
започва във възможно най-ранна фаза, 
да се използват разнообразни и гъвка-
ви методи за управление, отговарящи 
на резките изменения на обстановка-
та. Ефективното управление изисква 
бързо идентифициране на рисковите 
фактори и вземане на целесъобразни 
решения за ограничаване развитието 
на кризата в реално време. Очевидно 
е, че за да се реагира своевременно 
на динамичния характер на кризите, 
трябва да се използват възможнос-
тите на системата за ранно пре-
дупреждение, както и предварително 
разработени планове и модели за ней-
ното управление.

Кризисният PR е предназначен за 
разрешаване на проблеми и кризи, ко-
ито възникват неочаквано. Успешно-
то управление на такива проблеми 
демонстрира изключителната сила 
на PR като ефективна практика.

КРИЗИСЕН PUBLIC RELATIONS

В аварийни ситуации той включва:
• Изграждане на щаб по PR за уп-

равление на кризата. Директорът по 
PR остава в департамента, органи-
зира изграждането на информацията 
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и наблюдава всички действия при от-
разяването на кризата.

• Съобщаване и отношения:
� да се предупредят незабавно 

всички мениджъри за случилото се;
� да се изпратят съобщения за 

средствата за масово осведомяване 
и други заинтересувани органи.

• Подготовка на материали за 
средствата за масово осведомяване:
� основни данни за организацията, 

факт листове, биографии на основния 
мениджърски състав;
� основни информации – не по-

късно от един час след кризисното 
събитие, като цялата информация 
трябва да е точна и потвърдена от 
няколко източника;
� недаване на имена на засегна-

ти и/или пострадали от събитието, 
докато няма доказателства и не са 
уведомени за това свързаните с тях 
организации/личности;
� уточняване на подготвените 

материали с помощта на мениджъри, 
юристи;
� транслиране на новините до 

националните и локалните средства 
за масово осведомяване, осигуряване 
на специализирани публикации и бюле-
тини за служителите на организаци-
ята;
� изготвяне на бюлетин за разви-

тие на кризата по часове и дни;
� използване на принципа „един 

глас“ – информация се дава само 
съгласно официалните изявления
� пълно разкриване, с изключение 

на поемане на вината.
• Обществен информационен 

център:
� отговаряне на всички телефон-

ни запитвания с точна информация;
� снабдяване с информация на гру-

пи, при които могат да възникнат 
слухове;
� провеждане на срещи с групи, 

нуждаещи се от повече информация;
� указания за служителите на 

компанията/организацията да не пра-
вят несъгласувани изявления пред 
представители на средствата за ма-
сово осведомяване.

• Информационен център за средс-
твата за масово осведомяване:

� определя се място за предста-
вители на средствата за масово ос-
ведомяване, където да могат да се 
съберат при необходимост;
� избира се официален говорител, 

който през цялото време да е в ин-
формационния център.

При управлението на кризи PR 
включва следните основни етапи и 
фази:

• формулиране на стратегията;
• структуриране и разработване 

на стратегията;
• реализиране на стратегията;
• оценяване на възможните рис-

кове;
• подготовка за извънредна ситу-

ация;
• противодействие на ситуацията.
Основните функции и подетапите 

са следните:
• информационно обезпечаване 

процеса на управление;
• анализиране на информацията 

от гледна точка на оценяване на 
риска за пострадалите, определяне 
на комуникационните приоритети и 
първостепенните аудитории;

• прогнозиране на потенциалните 
проблеми и конфликти;

• разработване на планове за уп-
равляване на риска;

• подготвяне на екипи и техноло-
гични средства.

Public Relations като технология, 
учение и изкуство функционира на 
пет условни равнища в дадена соци-
ална структура и система. Накратко 
ще характеризираме тяхната същ-
ност.5

Първо равнище – PR се използва в 
определени бизнес организации, с цел 
изграждане на хармонични комуника-
ции и осъществяване на диалог с раз-
личните аудитории, с които се влиза 
в контакт. Това е и най-ниското рав-
нище на функциониране на PR. Сле-
дователно на посоченото равнище 
могат да се търсят допирни точки с 
маркетинга и съвременната реклама.

Второ равнище – технологията на-
мира приложение за популяризиране на 
определени идеи и налагане имената 
на изявени личности в обществото. 
В случая става въпрос за публичност, 
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публична информация, създаване на 
имидж и изграждане репутацията на 
личността.

Трето равнище – защита на инте-
ресите на дадена група и общност, 
популяризиране на техните идеали, 
ценности, философия, морал и етич-
ни кодекси.

Четвърто равнище – известно е 
под името институционално. Ек-
спертите по PR работят за някоя 
институция с цел по-доброто ù въз-
приемане от публиката и общество-
то и по-бързото ù адаптиране към 
реалностите. Можем да твърдим, че 
е възможно да се изгради имидж на 
цели държави или международни об-
щности, като същевременно се ут-
върждават тяхната култура и начин 
на живот по света. Ценностите им 
се представят като идеали за подра-
жание.

Пето равнище – то е най-високо-
то на използване на PR. Тук практи-
ката по PR функционира като учение, 
чиято основна мисия е да защитава 
интересите и идеите на интелекту-
алния и духовния елит. Експертите 
по PR са представители на така на-
реченото интелигентно общество 
от този елит. Основната цел е да 
се овладее отрицателната, деструк-
тивната енергия в обществото и 
да се насочи към градивни и хуман-
ни цели, да се защити личността от 
въздействието на масите и техните 
разрушителни нагони. По този на-
чин с всички известни досега кому-
никационни средства се поощряват 
демокрацията, свободата, правата 
на личността. Освен това се защи-
тават интересите на свободните 
и плуралистични средства за масово 
осведомяване. Те са инструментът, 
с чиято помощ може да се овладее 
до известна степен деструктивната 
енергия на масовата аудитория.

Само на последното равнище може 
да се приложат теорията и практи-
ката на кризисния мениджмънт. Чрез 
използване на Public Relations всяка 
система става по-приспособима към 
реалностите.

Изискванията са всяка корпорация, 
фирма, неправителствена организа-

ция предварително да е подготвила 
план за осъществяване на комуника-
ции по време на внезапно възникнали 
бедствия и кризи. Важно е да се оп-
ределят ключовите играчи за осъщес-
твяване на плана, да се проведат 
тренировки, като се симулира криза с 
помощта на компютърни и съобщи-
телни технологии. В частност, може 
да се използват системи за създаване 
на виртуална реалност.

За нуждите на публичната адми-
нистрация е подходящо да се използва 
автоматизирана компютърна систе-
ма за обслужване на операционен и ин-
формационен център за средствата за 
масово осведомяване като елементи 
от кризисен PR.

Основната цел на системата е 
създаването на мултимедийна база 
от данни, в която се събира, обра-
ботва и съхранява необходимата ин-
формация за пълно обслужване на опе-
рационния и информационния център 
за средствата за масово осведомява-
не по PR. Системата осигурява под-
готовката на всички необходими до-
кументи, информационни бюлетини, 
графични и аудиовизуални средства. 
Проектът предвижда изграждане на 
необходимите апаратни и програмни 
части, с които се осигурява надежд-
на, сигурна и пълна връзка между от-
делните единици в структурата на 
кризисния Public Relations. Основните 
предимства са следните:

• огромно количество информация 
за кризисните обекти може да бъде 
систематизирано и да бъде осигурен 
бърз и лесен достъп по ключ;

• надеждно съхраняване на инфор-
мацията;

• предварителната подготовка е 
стопроцентово осигурена, което на-
малява многократно времето за ре-
акция;

• включени са мултимедийни сред-
ства, допълваща и подобряваща пред-
ставянето на информацията и кому-
никациите, което се постига с мощни 
аудио-, видео- и анимационна техни-
ка;

• системата е интерактивна и 
изключително лесна за управление от 
операторите;
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• системата позволява в бъдеще 
да се разшири до подходяща експерт-
на система.

Тези средства осигуряват въз-
можност за вземане на превантивни 
решения и мерки за предотвратява-
не на дадено кризисно събитие. Дей-
ността, която развива центърът 
по кризисен PR в това отношение, е 
изключително важна и е базирана на 
сериозен компютърен анализ на ре-
зултатите и ефектите при възник-
ване на природно бедствие или катас-
трофа. Същевременно се подобряват 
комуникациите и сътрудничеството 
между отделните служби и офиси.

Структурата на операционния цен-
тър по PR съдържа:

• апаратна част, която включва:
� персонални компютри (PC Pen-

tium) с мултимедийни възможности;
� хардуер за осигуряване на ком-

пютърна връзка между PC в ком-
пютърната мрежа;
� лазерен принтер за отпечатва-

не на документи;
� телефон-факс или факс-модем за 

осигуряване на комуникации;
� средства за прожектиране на 

видеоинформация (прожектор, LCD 
панел и екран);

• програмна част, която включва:
� софтуерен пакет, разработен 

специално за системата, базирана на 
MS Windows с богати мултимедийни 
възможности (графики, диаграми, ди-
гитално аудио- и видеоосигуряване, 3D 
анимация), с вграден модул за анализ, 
подготовка и представяне на всички 
видове документи, и възможност за 
работа в компютърна база данни за 
кризисните обекти.*

ЧЕК ЛИСТ

Предложеният чек лист за уст-
ройство на комуникациите при кри-
зисни ситуации е доста популярен в 
специализираната литература по PR. 
Неговите основни дейности са:

А. Съобщаване и осъществяване на 
комуникации:

• вътрешни: незабавно уведомя-
ване на висшите ръководители („да 
знаят необходимото“ и основното).

• външни: известяване на средс-
твата за масово осведомяване, 
съдебните органи, правителствените 
агенции и министерства, най-близки-
те на пострадали или загинали, пре-
ди да бъдат публикувани имената им 
(правилото е това да стане в срок 
от 24 часа).

Б. Подготовка на материали за ме-
дии:

• представяне на основни данни за 
компанията или институцията; из-
готвяне на кратки биографии за ръ-
ководството;

• подготвяне на основни новини 
за кризата – колкото е възможно по-
бързо (правилото е един час след ава-
рията); изготвяне на информационен 
бюлетин, в който се включват извес-
тните до момента факти – какво се 
е случило, как, кога, къде, кой и кол-
ко са въвлечените в аварията; сигур-
ност и точност на цялата информа-
ция: да не се публикува непотвърдена 
информация;

• изпращане на подготвените 
материали (новини) до местните и 
националните средства за масово 
осведомяване, като до служителите 
се изпращат бюлетини и съобщения 
по телефона; подобни съобщения се 
предават и до обществените лидери, 
застрахователните компании, съот-
ветните министерства;

• подготвяне изявленията на вис-
ши служители и мениджъри.

• прилагане на принципа „един глас“ 
в организацията, т.е. информация са-
мо съгласно официалните изявления;

• пълно разкриване на фактите (с 
изключение на поемане на вината).

В. Обществен информационен цен-
тър (ОИЦ):

• изграждане на центъра;
• отговаряне на телефонните за-

питвания с точна информация;
• снабдяване с точна информация 

на групите, в които могат да възник-
нат слухове (съгласно комуникацион-
ния модел на Ричард Крамър);

* Този проект е интерактивен, отворен 
и позволява непрекъснато да се усъвършенс-
тват технологичните устройства и соф-
туерното осигуряване. – Бел. авт.
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• провеждане на срещи с групи, 
подложени на дезинформация;

• наличие на телефонен комута-
тор, който да отправя всички умес-
тни обаждания в ОИЦ;

• даване указания на служителите 
да не правят неупълномощени изявле-
ния пред представители на средства 
за масово осведомяване.

Г. Информационен център за средс-
твата за масово осведомяване:

• определяне на място, където 
при необходимост могат да се събе-
рат представители на средствата за 
масово осведомяване;

• разполагане на центъра на мяс-
то в близост до територията на 
аварията, но далече от операционния 
център по PR (представителите на 
средствата за масово осведомяване, 
допуснати до мястото на бедствие-
то, се придружават от служители на 
департамента по Public Relations);

• назначаване на дежурен говори-
тел в центъра, който да е 24 часа на 
разположение;

• използване на принципа „един 
глас“ – информация само съгласно 
официалните бюлетини;

• използване на принципа за пълно 
разкриване на фактите (с изключение 
на поемане на вината).

Целта на подобна комуникационна 
програма е да не се допусне срив в ко-
муникациите и да се осигури информа-
ция за представители на средствата 
за масово осведомяване, служители-
те, акционерите, местните органи на 
властта. Необходимо е да се защити 
репутацията на фирмата като надеж-
ден партньор, да се засили доверието 
към нея, да се демонстрира, че тя се 
грижи не само за сигурността на собс-
твените служители, но и за околната 
среда и гражданите в обществото.

По време на криза се поставят ре-
дица изисквания към комуникациите:

• да се централизират комуника-
ционните функции по такъв начин, 
че всяко решение, всяка промяна да 
бъдат изследвани внимателно и да се 
определи редът, по който публиката 
ще получава информация;

• да се общува както с добри, 
така и с лоши новини, защото хора-

та искат да знаят какво става, да 
участват в истински диалог, да се за-
щити тяхното право „да знаят“ за 
случилото се;

• да се общува с аудиторията още 
преди възникване на събитието; да 
не се разчита, че тя може да бъде 
спечелена по-късно, когато всичко е 
пропаднало; инициативата да бъде 
в ръцете на организацията; преди 
„другите“ да са реагирали, тя да е 
взела решение, да е пристъпила към 
осъществяване на комуникационния 
план, осигурила необходимата инфор-
мация;

• да не се разчита само на един 
метод за комуникация, а да се изпол-
зват всички възможни достъпни ка-
нали – пресконференции, бюлетини, 
изявления на ръководството, лични 
срещи, лекции, специализирана лите-
ратура, беседи, брифинги, CD-ROM 
публикации и други.6

* * *
Един от основните изводи е, че 

кризисната ситуация е решителен пе-
риод, в който определена организация 
трябва да докаже, че действията ù 
отговарят на предварително заяве-
ните цели, мисия, кредо. В същото 
време е задължена да защити името 
и репутацията си, да демонстрира 
готовност пред обществото за по-
емане на определена социална отго-
ворност и да покаже загриженост за 
другите.

Ефективното управление на кри-
зите налага да се прилагат принцип-
ни изисквания, практически правила 
и дейности, които да допринесат за 
прогнозиране, предотвратяване, раз-
решаване и овладяване на вече въз-
никнали кризисни ситуации и недопус-
кане повишаването на тяхната сте-
пен на интензивност. Това изисква 
пълна и всестранна информация, пла-
ниране, координиране, прогнозиране и 
анализ на рисковете и опасностите, 
подготвяне на сили и средства и под-
държане на постоянна готовност за 
реагиране.

Управлението на кризата до голя-
ма степен зависи от ефективното 
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взаимодействие както в системата 
между нейните елементи, така и 
между външните фактори, осъщест-
вяващи въздействие върху нея.

Колкото по-рано се идентифицира 
кризата, вероятността да бъде овла-
дяна и възможността да бъде управ-
лявана нарастват.

Кризите могат да бъдат управ-
лявани. Това е необходимо да се из-

вършва без паника, организирано и 
с необходимата твърдост, като се 
анализират фактите и се изпреварят 
събитията. Структурите, които 
осъществяват управлението, трябва 
да са подготвени предварително за 
това, да умеят да открояват и ана-
лизират проблемите и да са наясно с 
механизмите за тяхното отстраня-
ване.

1 Б а х ч е в а н о в, Г. и др. Управле-
ние при кризи и конфликти. София: Софт-
трейд, 2005.

2 Инструкция за дейността на МВР при 
кризисни ситуации. София, 2002.

3 М а р и н о в с к и, К. Дейност на поли-
цията при бедствия и аварии. София, 2002.

4 М а н е в, М. Процедури за управление 
на кризи. – В: Военен журнал, 2001, № 5.

5 М а р и н о в, Р. Кризисен менидж-
мънт. София: Нов български университет, 
1999.

6 Ц в е т к о в, М. Комуникационен ме-
ниджмънт. София: Gaberoff, 2000.

Годишник на Департамент по масови 
комуникации `97. София, Нов български 
университет, 1997.

Й о л о в, Г. Личността в критическа си-

туация. София: Военно издателство, 1973.
F i n k, S. (1986) Crisis Management. 

Planning for Inevitable. Amacom. American 
management Association.
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Европейският съюз разполага с 
набор от общи политики, ко-
ито функционират в неговото 

политическо развитие. Незаконни-
ят трафик на оръжие обаче трудно 
може да бъде отнесен до тези общи 
политики, които имат интегриран 
наднационален характер, като на-

пример общата селскостопанска по-
литика. Този въпрос е по-скоро част 
от Общата външна политика и поли-
тиката за сигурност на ЕС, която в 
Договора за Европейски съюз от Ма-
астрихт е обособена в т.нар. втори 
стълб на Съюза. След приемането 
на Договора за реформа от Лисабон 

АЛТЕРНАТИВНИ ПОЛИТИКИ 
ЗА БОРБА С НЕЗАКОННИЯ

ТРАФИК НА ОРЪЖИЕ
Светлозар ВЕШКОВ

The article „Alternative policies for fight with illegal weapons traffic“ (author 
Svetlozar Veshkov) explains how EU policy on weapons production, distribution 
and trafficking have evolved significantly during the process of integration since the 
Maastricht treaty and have been changed again in the context of the Lisbon treaty. 
Unlike the common policies, such as agriculture, the level of national sovereignty in 
policy determination is much higher and it overrides any institutional policy. Regardless 
of the level of political, social, economic and even military integration, security policy 
remains firmly in the realm of national policy making, and the level of integration as 
well as anti-trafficking regulations are determined by the government of each member 
state. Partially due to the level of integration and the free movement of goods and 
people over the entire territory of the Union, efforts to contain and tackle trafficking 
are failing to achieve a very significant reduction in the trade with illegal arms.

In combination with most national legislations, based on different priorities and 
political considerations in each individual country, the issues with illegally smuggled 
arms and weapons become even more troublesome. There is however a recognized 
need by most member states for EU level legislation in order to address this issue 
faced by the entire block and this is a step in the right direction. Unfortunately, 
there is no unanimity in terms of the approach that should be adopted to tackle this 
problem.

The philosophy regarding gun control in general and arms control in particular 
varies significantly in the different member states and a unified approach is difficult 
to achieve at EU level. There has been progress with a number of direct and collateral 
measures such as strengthening customs control, data exchange between Europol and 
the different national and international law-enforcement agencies, embargo control 
systems, unified foreign and security policy towards third countries, etc. EU has made 
a lot of progress  by integrating policy in different areas which has helped improve 
the situation with weapons trafficking, however a direct approach aiming at the core 
of the issue at EU level needs to be adopted if EU is to make the final push towards 
eradicating arms smuggling.
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проблемът за незаконния трафик на 
оръжия на територията на ЕС ста-
ва част от политическия процес в 
Съюза. Ето защо в рамките на Об-
щността се оформят с протичане-
то на интеграционния процес т.нар. 
алтернативни политика за борба с 
незаконния трафик на оръжие. Необ-
ходимо е да се подчертае изрично, че 
те са част от сигурността на ЕС, 
която продължава да се разглежда на 
междуправителствен принцип, т.е. 
страните членки имат много по-го-
лямо влияние в политическия процес, 
отколкото европейската институци-
онална система. Ако при политики с 
интегриран наднационален характер 
(като споменатата обща селскосто-
панска политика) вземането на ре-
шения с квалифицирано мнозинство и 
активната намеса на институциите 
на ЕС са правило, процесът при по-
литиките, отнасящи се до вътреш-
ната сигурност на Съюза, преминава 
през вземането на решения с консен-
сус и суверенното право на национал-
ните правителства да предприемат 
мерки.

Първата основна причина за фор-
миране на алтернативни политики 
се крие в незаконното производство 
на оръжия.1 Съществува всеобхватен 
контрол, който дава възможност 
на страните членки да предприемат 
строги мерки спрямо търговията и 
производството на оръжия на тяхна 
територия. Разпространява се обаче 
порочната практика оръжия да се вна-
сят на части в дадена страна, да се 
сглобяват и да се осъществява тър-
говия с тях. Налице е и практика те 
да се изнасят на части и да се сглобя-
ват в друга страна. Тези „сиви прак-
тики“ пораждат необходимостта от 
оформяне на алтернативни полити-
ки, които да създадат регулатори на 
най-ниско равнище, така че вносът и 
износът дори на оръжейни части да 
подлежат на най-строг контрол от 
страна на националните правителс-
тва.

Втората причина е в политичес-
ките и икономическите интереси на 
много държави.2 В ЕС положението 
е сходно: много от страните член-

ки имат специфични политически 
и икономически интереси и въпреки 
мерките, които се вземат на евро-
пейско равнище, изнасят оръжие, из-
ползвайки слабостите на системата 
за експортен контрол. Една от тях 
е лошата координация между износи-
телите и националните правителс-
тва. Особено опасни са практиките 
на износ в условия на ембарго, когато 
международната общност действа 
срещу определена държава, но може 
да се окаже, че отделни нейни члено-
ве задкулисно работят за нея. Този 
проблем може да бъде решен само 
чрез делегиране на колкото е възмож-
но повече правомощия на европейско 
равнище, за да могат институциите 
на ЕС да координират националния 
интерес с този на международната 
общност.

Третата причина е незаконният 
търговски обмен от страна на бро-
кери и дилъри.3 Между големите оръ-
жейни компании от индустриалния 
бранш и политическия елит същес-
твува диалог. На национално и евро-
пейско равнище са налице и регулации, 
които предписват определени задъл-
жения на компаниите, които произ-
веждат и търгуват с оръжие – на-
пример процедура за кандидатстване 
за лиценз и получаване на пълномощ-
но. Ако компанията няма лиценз, тъ-
рговията може да бъде обявена за 
незаконна. Съществуват обаче част-
ни брокери и дилъри, които могат да 
намират вратички и да заобикалят 
тези изисквания. Тъй като въпрос-
ните процедури се отнасят най-вече 
за големите компании и търговци в 
бранша, частните брокери и дилъри 
работят с ограничен кръг от хора и 
могат безнаказано да продават оръ-
жие дори на страни, които са под 
ембарго. Ето защо са необходими ал-
тернативните политики за контрол 
над частния оръжеен сектор в ЕС.

Четвъртата причина е кражба-
та на оръжия4, като откраднатото 
най-често е притежание на физически 
лица. Практиката сочи, че след раз-
следването и залавянето на крадци-
те, най-често става дума за огромен 
брой крадени оръжия, които се под-
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готвят за износ и търговия. Фак-
тът, че те принадлежат на други 
лица и са отнети от тях против во-
лята им, определя търговията с тях 
като незаконна. Особено полезна тук 
би могла да бъде ролята на Европол 
и Евроджъст, които да разработят 
на европейско равнище универсални 
системи за следене и залавяне крадци 
на оръжие.

Петата основна причина е в ог-
раничените обхват и влияние на ем-
баргото5. ООН има право да налага 
ембарго на държави при определени 
условия и съответни процедури. В 
повечето случаи става дума за ико-
номически санкции, но дадена страна 
винаги може да намери механизми, 
чрез които да доставя оръжие дори 
при ембарго. Най-често това може 
да стане от държава, която в про-
цеса на гласуване е била „против“ или 
„въздържала се“. Страните – членки 
на ЕС, обикновено се солидаризират 
около такива гласувания, но има и 
случаи, когато съществуват разли-
чия. Много трудно биха могли да се 
разработят политики, които да са 
ефективни в този случай – поради 
подчертаното суверенно право на 
всяко правителство да отговаря за 
националната си сигурност.

Следващата основна причина е в 
слабия граничен контрол и в непро-
зрачните като цяло практики при 
транспортирането на оръжия и оръ-
жейни материали.6 Слабият граничен 
контрол може да се обясни с корупци-
онните практики, които са обичайни 
в страни, наскоро приети в ЕС, чи-
ито администрации все още усвояват 
добрите примери от Западна Европа. 
Липсата на прозрачност често се 
отнася до неясната крайна точка на 
оръжията, а неяснотата се подсилва 
от строго секретната информация и 
неприкосновеността на някои това-
ри, които са собственост на армия-
та. За Европа би било много трудно 
да разработи алтернативни поли-
тики за борба с тези проблеми, тъй 
като това означава още прехвърляне 
на суверенитет към наднационални-
те институции на ЕС. Въпреки това 
тя трябва да се насочи поне към 

оформяне на общи стандарти, които 
да подпомагат граничната админис-
трация в нейния контрол.

Друга основна причина, която по-
ражда нуждата от разработване на 
алтернативни и действени политики 
за борба с незаконния трафик на оръ-
жие, е липсата на единна система за 
база от данни и общи изисквания за 
маркиране на оръжията.7 ЕС така и 
не успя да уеднакви изискванията в 
областта на базата от данни: поради 
класифицираната информация, която 
националните правителства отказ-
ват да споделят. Институциите на 
Съюза не могат да наложат и уни-
версални стандарти за маркиране на 
оръжейните стоки, тъй като всяка 
страна членка държи да притежава 
оригиналните права върху доставка-
та. След като не се формират един-
ни изисквания за маркиране, как може 
да има единност в борбата с незакон-
ния трафик на оръжия?

Следващата основна причина, по-
раждаща необходимост от разработ-
ване на алтернативни политики, е в 
слабата воля на държавите да създа-
дат единна система за проследяване 
на оръжейната търговия.8 Това, че 
много от страните – членки на ЕС, 
нямат желание за по-голяма прозрач-
ност при оръжейната търговия, оз-
начава, че често се наблюдава кон-
фликт на интереси. Въпреки опити-
те на европейските институции да 
създадат универсални регулатори и да 
получат повече правомощия в тази 
област, те са неуспешни поради сил-
ната съпротива на държавите, изтък-
ващи, че става дума за техните на-
ционална сигурност и интереси. Точ-
но тези интереси много често могат 
да се окажат в основата на един или 
друг оръжеен канал.

Липсата на механизми за натиск 
върху незаконния трафик на оръжие 
също поражда необходимост от раз-
работване на алтернативни полити-
ки както в ЕС, така и от цялата 
международна общност.9 В страните 
от ЕС съществува законодателство, 
което се отнася до оръжейната об-
ласт. На европейско равнище обаче 
няма механизми, които да оказват 
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натиск върху отделни страни член-
ки – нещо, което присъства в иконо-
мическата област, където чрез сис-
тема от мерки и санкции Общност-
та може да принуди дадена държава 
да предприеме определени действия 
или политика. Германия, която е най-
голямата държава в ЕС, твърдо от-
стоява националните си интереси и 
смята трафика на оръжие за част от 
тях. Сходно е положението и с Вели-
кобритания. Тези държави нямат же-
лание да бъдат наблюдавани от един 
или друг наднационален орган. Сканди-
навските страни например, които се 
отличават със скептично отношение 
към европейската интеграция, много 
трудно биха се съгласили оръжейната 
им търговия да бъде под наблюдени-
ето на Европейската комисия. Още 
повече, че ако бъде създаден наднаци-
онален европейски орган за контрол 
над трафика на оръжие, интересите 
на малките държави много често ще 
бъдат диктувани от големите. Ето 
защо на този етап институциите на 
ЕС трябва да разчитат основно на 
взаимно доверие и лоялност между 
органите си и страните членки.

Анализът на политиките в тази 
област не може да бъде пълен, ако 
не се разгледат възникващите на ев-
ропейско, но и на световно равнище. 
ЕС е част от международната сис-
тема, а незаконният трафик на оръ-
жие е глобална заплаха. На този етап 
Съюзът все още няма достатъчно 
развит потенциал в политически 
план, затова и неговото сътрудни-
чество с ООН е изключително важно 
за защитата на сигурността на всич-
ки европейски граждани.

Представа за политиките за бор-
ба с незаконния трафик на оръжие 
дава „Стратегия на ЕС за борба с 
незаконното натрупване и трафика 
на малки оръжия и леки въоръжения 
и боеприпаси за тях“ („Стратегия 
на ЕС за МОЛВ“), приета от Евро-
пейския съвет през декември 2005 г.10 
Прави впечатление, че става дума за 
борба с трафика на малки оръжия и 
леко въоръжение, което означава, че 
борбата с трафика на оръжия е съсре-
доточена предимно на това равнище.

Стратегията на ЕС за МОЛВ под-
чертава актуалността на предизви-
кателствата, породени от незакон-
ния трафик на оръжия, като те са 
основно в посока към създаване на 
проблеми пред мира, сигурността и 
развитието в ЕС. Разработването 
на определена алтернативна полити-
ка на европейско равнище отговаря 
на поставена цел в областта на не-
законния трафик с оръжия и се реа-
лизира чрез инструментите за борба 
с него. Алтернативните политики се 
характеризират най-вече чрез техни-
те цели и инструменти.

Първата основна цел е разработ-
ване на политика за премахване на 
начина и практиките, с чиято помощ 
се натрупва оръжие.11 Това се получа-
ва вследствие на излишъци от оста-
рели оръжейна техника и материали, 
които на черния пазар се продават 
на по-ниски цени. Могат да бъдат 
приети директиви на европейско рав-
нище, чрез които остарялата техни-
ка да се бракува и унищожава.

Втората основна цел е изграждане 
на политика за предотвратяване на-
трупването на оръжия, което се при-
чинява от излишък в износа.12 Когато 
една страна внася или изнася опре-
делено количество оръжия, задоволя-
вайки нуждите на своята национална 
сигурност, често се наблюдава опре-
делено количество оръжие или мате-
риали да остават в излишък. Важно 
е да се отбележи, че веднъж засекре-
тен товарът, ЕС няма механизми на 
контрол над излишъка. Къде отива и 
как се оползотворява, остава загад-
ка, тъй като не се дават пояснения. 
Ето защо Общността трябва да се 
погрижи да изработи политика, коя-
то да застави държавите членки съв-
сем ясно и точно да регламентират 
къде отиват тези излишъци. Подоб-
на политика може да придобие дори 
характер на задължителен отчет по 
оръжейния излишък, ако обаче инсти-
туциите получат право да налагат 
санкции за необявено количество оръ-
жия.

Третата основна цел е да се изгра-
ди съгласуван подход, който да покри-
ва цялата система от финансиране 
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на ЕС, базиран на факта, че човеш-
ката сигурност и развитие са взаи-
мосвързани.13 Става дума за изграж-
дане на още една нова алтернативна 
политика, която да включва система 
от механизми за гарантиране сигур-
ността на европейските граждани и 
развитието им. Нещо повече, тази 
система трябва да бъде финансирана 
от бюджета на ЕС, за да се избегнат 
всякакви претенции на националните 
държави за контрол, тъй като, ако 
те са в основата на системата, това 
няма да е политика на Общността, 
а национална политика за контрол на 
европейско равнище. С помощта на 
независимото финансиране и механиз-
мите, с които разполага ЕС, полити-
ката за сигурност и развитие на ев-
ропейските граждани може да нанесе 
сериозен удар върху незаконния тра-
фик на оръжие, изтласквайки го извън 
територията на Общността. От 
друга страна, връзката между сигур-
ността и развитието на гражданите 
изразява връзката между сигурност-
та и развитието на ЕС.

Следващата основна цел е свърза-
на с развитието и усъвършенстване-
то на различните аспекти, чрез ко-
ито ЕС действа по тези проблеми 
така, че да се покрие целият обхват 
на борбата с незаконния трафик на 
оръжия.14 Разработването на полити-
ки в тази област се свързва най-вече 
с възможността за усъвършенстване 
механизмите на ЕС за предотвратя-
ване и противодействие на незакон-
ния трафик на оръжия на територи-
ята му. На този етап възможности-
те на Общността в този аспект са 
доста ограничени. Страните членки 
са установили ясни принципи за кон-
трол над търговията с оръжие, твър-
до се придържат към принципа на 
двата стълба и не смятат да дават 
повече правомощия на институции-
те на ЕС. Това, което Общността 
може да направи, е да разработи по-
литика за предотвратяване на яв-
ления като придвижване на стоки 
без маркиране, както и по-сериозно 
затягане на контрола по границите 
на ЕС. Въпреки либералното мислене 
и принципите на свободно движение 

на стоки той трябва да бъде безко-
мпромисен към трети страни, за да 
може да предотврати внасянето на 
незаконни оръжия. От друга страна, 
ако се установи случай на незаконен 
трафик на оръжия, ЕС може да си 
позволи да изгради система от санк-
ции както за самите търговци, така 
и за съответната страна членка, ако 
не е реагирала подходящо или навре-
ме. Разработването на такива по-
литики може да стане най-вече чрез 
възлагане повече правомощия на Ев-
ропейската комисия, като в опреде-
лен момент ЕС добие изключителни 
компетенции по отношение на кон-
трола над търговията с оръжие на 
своя територия.

Следващата цел е свързана с реги-
онализиране на борбата с незаконния 
трафик на оръжие15. ЕС разполага с 
политика за развитие на изостана-
лите региони и подпомагане на нови-
те страни членки в борбата им със 
заплахи като организирана престъп-
ност и трафик на оръжия. Затова е 
много важно да се регионализира и 
борбата му с незаконния трафик на 
оръжие – например може да тръгне 
от слаборазвитите региони на Бал-
каните, след което да бъде наред 
Южна Европа. Ако борбата в тези 
гранични за Съюза региони е успешна, 
ще бъде спрян незаконният трафик 
на оръжия, заливащ Западна Европа. 
ЕС разполага с много повече възмож-
ности за въздействие върху новите 
страни членки, защото съдейства за 
икономическото и политическото им 
развитие. Ако тази помощ бъде съче-
тана с повече натиск за борба с неза-
конния трафик на оръжия, ЕС може 
да стигне до трайни резултати.

Към тези политики може да се 
разработи и политика на засилване 
правомощията на Европол и Евро-
джъст в борбата с незаконния тра-
фик на оръжия.16 На този етап те 
имат предимно координационен ха-
рактер. С тяхна помощ може да бъде 
осъществен много добър информаци-
онен обмен, да бъде изградена разуз-
навателна политика, която ще бъде 
удобен и бърз начин за реагиране при 
установяването на нарушения.
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Алтернативните политики за бор-
ба с незаконния трафик на оръжия 
в ЕС са в процес на разработване. 
Основните пречки пред развитието 
им се свързват с нежеланието на 
страните членки да делегират пра-
вомощия на институциите на ЕС, 
чрез които да се следят процедури-
те за внос и износ на оръжие на своя 
територия. Освен това липсата на 
политическа воля не позволява да се 
изработи единно законодателство в 
областта на контрола по външните 
граници на Съюза. Не е ясно и докол-
ко стремежът на Общността да се 
бори с незаконния трафик на оръжия 
чрез разработване на алтернативни 
политики отговаря на националните 
интереси на страните членки. Кол-
кото повече стават неизвестните, 
толкова по-невъзможни за струк-
туриране са политиките. Ето защо 
страните членки трябва да се замис-
лят доколко националната сигурност 
има приоритет над сигурността на 
европейските граждани.

Европейският съюз е част от сис-
темата на международни отноше-
ния. Като интеграционна общност 
той е и субект на тази система и 
в нейните рамки формира политики, 
насочени към останалите субекти и 
участници в международната систе-
ма. Борбата с незаконния трафик на 
оръжие е глобална заплаха, с която 
ЕС като част от демократичния 
свят трябва да се бори. Русия може 
да бъде добър партньор в тази бор-
ба – най-вече в контекста на все по-
силно очертаващата се руско-герман-
ска ос. От другата страна са транс-
гранични терористични групировки и 
държави като Иран и КНДР, които 
пряко или косвено подпомагат неза-
конната търговия с оръжие.

Основният източник, който ин-
формира какви са глобалните поли-
тики за борба с незаконния трафик 
на оръжие, е приетата през 2001 г. 
„Програма за предотвратяване, бор-
ба и премахване на незаконната тър-
говия с малки оръжия“.17 Спектърът 
отново е стеснен до леките стрелко-
ви и малокалибрените оръжия.

По отношение на химическите и 

биологичните оръжия международ-
ната общност е категорична: през 
1993 г. в Париж е приета Конвенция 
за забрана на разработването, произ-
водството, натрупването и употре-
бата на химическо оръжие и за него-
вото унищожаване.18 Тя представлява 
абсолютна забрана държавите – учас-
тнички в нея, да разработват какви-
то и да било химически и биологични 
оръжия. Ядрените оръжия и пробле-
мите в сферата на политиката с тях 
са регламентирани в Договора за не-
разпространение на ядрените оръжия 
от 1970 г., чийто период на действие 
е неограничен.19

В глобален план алтернативните 
политики за борба с незаконния тра-
фик на оръжие могат да бъдат гру-
пирани на национално, регионално и 
глобално равнище.

Първата алтернативна политика 
е съвкупност от мерки на национал-
но равнище, които трябва да се пред-
приемат от отделните държави.20 В 
случая с ЕС това са мерките, които 
отделните държави членки предпри-
емат и които съдействат Съюзът 
да се бори с глобалната заплаха.21 Тук 
политиката има нормативни изме-
рения и е насочена към приемане на 
още по-ясни закони и още по-прозрач-
ни процедури за контрол над износа 
и вноса на леки стрелкови и малока-
либрени оръжия. Чрез разработване-
то на такива политики опасността 
от незаконен трафик може да бъде 
предотвратена още на национално 
равнище. Особено важно е такива по-
литики да имат най-новите държа-
ви – членки на ЕС, като България, 
които са и външна граница на Съюза, 
а едновременно трябва и да трупат 
опит в граничната политика. Не по-
маловажни са тези политики и за по-
старите страни членки, които са 
граници на Съюза, като Италия и 
Гърция, чиито морски граници често 
са обект на оръжеен трафик. Оста-
налите държави членки могат да се 
насочат към изясняване на процеду-
рите за даване на лиценз за произ-
водство и търговия с оръжие. Голе-
ми държави като Германия е добре да 
разработят политики в тази насока, 
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търсейки баланс между собствените 
и интересите на Общността. Разра-
ботването на политики в нормати-
вен план включва и ясно определяне 
на система от санкции и наказания за 
търговци на оръжия, които участват 
в незаконния му трафик. Тези санкции 
трябва да са достатъчно строги и 
целесъобразни, за да могат да редуци-
рат до минимум търговците на оръ-
жие на територията на ЕС.

Втората алтернативна политика 
се отнася до изграждането на ефек-
тивен институционален капацитет в 
сферата на незаконния трафик на оръ-
жие. В повечето случаи в държавите 
членки отделните министерства на 
отбраната имат най-много лостове 
за борба с него. Националните прави-
телства са свободни да предприемат 
и различни мерки, които министерс-
твата да прилагат. Създаването на 
повече агенции и специализирани инс-
титуции в областта на незаконния 
трафик на оръжие могат да бъдат 
от полза на държавите членки, тъй 
като в тях могат да участват граж-
дански и военни експерти, които да 
се занимават само с тези проблеми. 
От друга страна, тези институции 
ще се съгласуват с институциите на 
ЕС и така ще се създадат предпос-
тавки за изграждане на общи полити-
ки в областта на борбата с незакон-
ния трафик на оръжие. Въпросният 
институционален капацитет може 
да бъде поделен, като всяка институ-
ция отговаря за различни аспекти от 
тази борба: примерно агенции за кон-
трол над производството, агенции за 
контрол над маркирането, агенции за 
контрол над търговията, агенции за 
унищожаване на бракуваната техни-
ка, за да не попадне на „черния пазар“, 
и др. Тези агенции могат съвместно 
да подпомагат борбата с незаконния 
трафик на оръжие на територията 
на ЕС, да допринесат и за изгражда-
нето на единна нормативна рамка в 
тази област.

Третата алтернативна политика 
се отнася до разработване полити-
ки на координиране между страните 
членки в рамките на ЕС или дори на 
неговите институции, така че те да 

могат да си сътрудничат по-лесно в 
борбата с незаконния трафик на оръ-
жие. Европол и Евроджъст, както 
вече споменахме, са чудесна възмож-
ност за успех в тази област. Коорди-
нирането трябва да включва най-вече 
обмен на информация: например за 
производители, за които се търсят 
доказателства или е вече доказано, 
че се занимават с незаконен трафик 
на оръжие. Благодарение на усилията 
на Европол и Евроджъст нарушите-
лите могат да бъдат проследени на 
територията на ЕС благодарение и 
на информацията, която отделните 
държави ще си предоставят. Благода-
рение пак на координирането въпрос-
ните оръжия и материали могат да 
бъдат по-лесно конфискувани и уни-
щожени. Подобна политика е въпрос 
до голяма степен и на политическа 
воля, а ако искат тя да бъде успешно 
прилагана, страните членки трябва 
да проявят повече политическа воля 
за сътрудничество.

Четвъртата алтернативна поли-
тика включва разработване на по-
литики за единно маркиране на оръ-
жейните ресурси и материали, за да 
се предотврати контрабандата на 
оръжие. Може да бъде изработено 
единно европейско маркиране на те-
риторията на ЕС, на базата на ко-
ето администрацията по външните 
граници да създаде специален пропус-
кателен режим. Оръжия и оръжейни 
материали, немаркирани със стикер 
на ЕС, ще се подлагат на щателна 
проверка, а ако бъде установено на-
рушение, ще бъде санкциониран вно-
сителят или износителят им. Тази 
политика е трудна за развитие, тъй 
като всяка страна членка има своя 
система за маркиране и трябва да се 
откаже от нея и да предостави на 
ЕС правото да я определя. Ето защо 
може на първо време политиката на 
маркиране да обхваща само по-разви-
тите държави в Общността, а след 
това да обхване и по-късно присъеди-
нилите се.

Петата алтернативна политика 
е в областта на даването на лиценз 
за търговия: изработване на ясни 
критерии и прозрачни процедури за 
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придобиване на такива лицензи и про-
следяване крайната точка на внос 
или износ на оръжие. Това до голяма 
степен е политика, която зависи от 
добрата връзка между национални-
те правителства и разузнаването, 
като при добро съдействие могат 
да се предотвратят много опити за 
незаконен трафик на оръжие на те-
риторията на ЕС. Важен момент е 
и премахването на корупционните 
практики и злоупотребата с „всеоб-
хватния контрол“. От една страна, 
националните правителства е нужно 
да прекратят купуването на лицензи, 
а от друга, при осъществяването на 
лицензионните политики да не фаво-
ризират един или друг производител. 
Тук до голяма степен става дума за 
национален интерес и затова разви-
тието на лицензионната политика 
отново до голяма степен е въпрос на 
политическа воля.

Шестата алтернативна полити-
ка е изработване на позиция спрямо 
страни в режим на ембарго, наложе-
но от ООН. За успешното осъщест-
вяване и развитие на тази политика 
националните правителства на стра-
ните членки трябва да се съобразя-
ват на първо място с интересите 
на международната общност, а след 
това – със своите. По-малките дър-
жави обикновено нямат избор, но по-
големите са не просто сред най-вли-
ятелните в ЕС, но някои са и посто-
янни членки на Съвета за сигурност 
на ООН. Това ги поставя в изклю-
чително отговорна позиция и затова 
трябва да провеждат твърда поли-
тика спрямо държави под оръжейно 
ембарго.

Седмата алтернативна политика 
е, че на национално равнище страни-
те – членки на ЕС, трябва да провеж-
дат неотклонна политика за унищо-
жаване на бракувани и конфискувани 
оръжия и материали. Всяка аморти-
зирана или иззета техника, която по-
падне на „черния пазар“, може да бъде 
опасна както за националната сигур-
ност на държавата членка, така и за 
сигурността на нейните граждани. 
Разработването на политика за уни-
щожаване на такива въоръжения се 

свежда най-вече до тяхното изважда-
не от всякакви регистри, така че 
ако не бъдат унищожени и попаднат 
в ръцете на търговци на оръжие, да 
бъдат задържани поради липсата им 
в регистъра. Съществува и възмож-
ността за създаването на агенции за 
унищожаване на оръжията, които да 
са административни структури, от-
говарящи за елиминирането на таки-
ва ресурси. Много е важно унищожава-
нето на бракувана и иззета техника 
да бъде съобразено със стандартите, 
които ООН прилага по отношение на 
този процес. Например в процеса на 
унищожаване на оръжия националните 
правителства трябва да се съобразят 
с важни фактори, като сигурност на 
населението и опазване на околната 
среда. Не е лошо да се обмисли разра-
ботване на политика за унищожаване 
на оръжия съвместно с граждански и 
неправителствени организации. Необ-
ходим е и мониторинг върху унищожа-
ването на оръжията, който да докаже 
ефективността на тази политика.

Осмата алтернативна политика е 
свързана с правилното използване на 
оръжията от страна на органите на 
реда и армията. Всяко правителство 
знае, че това са институции на дър-
жавата и всяко неправомерно изпол-
зване на оръжие от тяхна страна е 
потенциална заплаха за националната 
сигурност. Ето защо правителства-
та са длъжни да разработят добре 
структурирана политика, за да не 
могат оръжията, внасяни за военни 
цели и за опазване на обществения 
ред, да се окажат в неправомерен ре-
жим.

Деветата алтернативна политика 
опира до проследяване каналите на не-
законен трафик на оръжие. Тя може да 
бъде разгърната не само на територи-
ята на ЕС, но и извън нея. Основната 
ù цел е да локализира източниците на 
незаконен трафик, да ги проследи и да 
се справи със структурите и лицата, 
които са в основата им.

Алтернативните политики за 
борба с незаконния трафик на оръжие 
на национално равнище се прилагат 
основно за по-ефективен институ-
ционален капацитет и по-силен кон-
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трол над износа и вноса на оръжие 
от страните членки. Проблемите и 
трудностите пред осъществяването 
на тези политики идват най-вече от 
слабата координация между национал-
ните правителства по въпросите на 
сигурността и от суверенния харак-
тер на сектора за сигурност. Въпреки 
това правителствата на страните 
членки след края на Студената война 
и в процеса на разширяване положиха 
немалко усилия в тази посока. Съгла-
сувайки усилията си с ООН и оста-
налите партньори, те спомогнаха за 
изграждането на по-силна и по-сигур-
на международна система.

Алтернативните политики за 
борба с незаконния трафик на оръ-
жия на регионално равнище се отна-
сят до мерките, които се предпри-
емат в отделни региони22. В случая 
с ЕС става дума за региони, с кои-
то той има по-сериозни търговски 
отношения и интереси. Ето кои са 
и основните политики, развивани в 
тази посока.23

Първата алтернативна политика 
е свързана най-вече с регионализиране 
на проблема. ЕС е интеграционна об-
щност с голям икономически потенци-
ал, но по-слаба степен на интеграция 
в политическата област. Това налага 
при борбата с незаконния трафик на 
оръжия Съюзът да развие политика 
на координиране с различни непра-
вителствени организации, открити 
форуми, граждански сдружения или 
големи регионални организации, като 
ОССЕ. Сътрудничеството между 
ЕС и ОССЕ по въпросите на сигур-
ността има голямо значение за евро-
пейската сигурност, тъй като тя е 
важен форум за обсъждане въпросите 
за сигурността. Веднъж изградено, 
засиленото сътрудничество може да 
проникне и в други области и така 
борбата с незаконния трафик на 
оръжие ще бъде доста по-засилена и 
последователна. ЕС ще предоставя 
информация, докато ОССЕ може да 
му предостави елементи на защита 
на сигурността, които не могат да 
бъдат развити поради недостатъчна-
та степен на политическа интегрира-
ност между страните членки.

Втората алтернативна политика 
е на преговори на регионално равни-
ще. Европейският регион има някои 
ключови географски точки, които мо-
гат да станат лесен и удобен провод-
ник на незаконен трафик на оръжие – 
най-вече поради тяхната уязвимост 
и слаб граничен контрол. Такъв е и 
Балканският полуостров. Границите 
му с Турция и някои бивши съветски 
републики са сред основните пункто-
ве за внасяне на незаконна техника. 
Гърция и Италия пък имат морски 
граници, което улеснява притока не 
незаконно оръжие от Северна Африка 
и Близкия изток. Ето защо прегово-
рите и двустранните споразумения 
между страните членки са от ключо-
во значение за борбата с незаконния 
трафик на оръжие. В тази полити-
ка има и скрита логика – ако ЕС не 
може да разчита на силна политичес-
ка интеграция, отделните държави 
членки на регионално равнище могат 
да сключат двустранни споразуме-
ния, с които да си помагат в борба-
та с незаконния трафик на оръжие. 
Например балканските страни могат 
да сключат двустранни споразуме-
ния или общо споразумение за борба 
с този трафик и взаимно да засилят 
граничния контрол по границите на 
ЕС. Това обаче може да се постигне 
чрез много добре развита политика 
на преговори и не без посредничест-
вото на големите страни членки.

Третата алтернативна политика 
е на процедурите. За да бъдат успеш-
но развити политиките на регионал-
но равнище, трябва да имат и проце-
дурен характер, т.е. освен плановете 
да бъдат приложени и на практика. 
Най-лесният начин е разработването 
на програми от страните членки за 
борба с незаконния трафик на оръжие. 
Както вече стана ясно, ЕС разполага 
с такава програма. Но ако на реги-
онално равнище се разработят още 
програми и мерките се приложат, по-
литиките за борба с незаконния тра-
фик на оръжие ще бъдат далече по-
успешни. Вишеградската група – Пол-
ша, Унгария, Чехия и Словакия, биха 
могли да постигнат различни спора-
зумения в рамките на регионалното 
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им сътрудничество, което е сред 
най-успешните в рамките на ЕС. Ако 
балканските държави, Западните Бал-
кани, южната граница и северната 
граница на Съюза оформят такива 
регионални програми, ще се стигне 
до комплексна система от правила и 
процедури в митническата политика, 
които няма да навредят на механиз-
мите на единния пазар и същевре-
менно ще спират незаконния трафик 
на оръжие. За целта обаче е нужна 
воля както за развитие на политики 
за създаване на програми, така и за 
изпълнението им. До голяма степен 
това зависи от политическата воля 
на страните членки и финансовите 
възможности на ЕС. Тези процедурни 
политики трябва да включват и мо-
дернизиране на митническата адми-
нистрация по външната граница на 
Общността, особено в страни като 
България. При предприемането на 
тези регионални политики трябва да 
се постигне и обща нормативна рам-
ка по отношение на митническата 
политика, която да отговаря на ев-
ропейските изисквания и да включва 
необходимите условия за ефективен 
граничен контрол и участие в един-
ния пазар. Не бива да се пренебрегва 
и ролята на координирането между 
страните членки в отделните регио-
ни, които трябва непрекъснато да са 
готови да обменят информация меж-
ду граничните пунктове.

Четвъртата алтернативна поли-
тика, която трябва да се разработи, 
е за безопасно пренасяне и транспор-
тиране на оръжия. Амортизираната 
техника, която е потенциална част 
от „черния пазар“, не отговаря на 
технологичните изисквания за безо-
пасност. От тази гледна точка, ако 
страните членки засекат, че такава 
техника все пак е успяла да попадне 
на пазара, регионалните политики в 
областта на нейното обезопасява-
не са от изключително значение за 
сигурността на европейските граж-
дани.

Други алтернативни политики на 
регионално равнище са и тези на ре-
гионално разоръжаване и на прозрач-
ност. На територията на ЕС, в ре-

гионите, които са рискови за борба-
та с незаконния трафик на оръжия, 
се лансират и разработват програми 
за унищожаване на амортизирана 
техника, така че тя да не бъде от-
крадната и да не попадне на „черния 
пазар“. При осъществяването им оба-
че е необходима и политика на про-
зрачност. ЕС разполага с изисквания 
за сигурност, но ако отделните дър-
жави разработят по региони програ-
ми за безопасност и прозрачност при 
елиминирането на остаряла оръжейна 
техника и оръжейни материали, ще се 
постигне много по-голяма гъвкавост 
на съответните процедури. Напри-
мер за унищожаването на определено 
количество оръжие могат да бъдат 
приложени изисквания за безопасност, 
изработени от регионални или непра-
вителствени организации със специ-
алист в областта. Прилагането им 
ще бъде уникално за всеки регион и 
ще бъде съобразено с неговите харак-
терни особености, с характерните 
черти на обществените нагласи. От-
делно ще се разработват политики за 
прозрачност, за да може чрез просле-
дяване на унищожената техника да 
не се допусне незаконно изнасяне или 
присвояване. За осъществяване на 
тези политики е необходима повече 
политическа воля за сътрудничество 
в сигурността, която да стимулира 
разработването на такива програми.

Политиките за борба с незаконния 
трафик на оръжие на регионално рав-
нище са може би най-лесният вариант 
за сътрудничество, тъй като между 
отделните партньори съществуват 
традиционни регионални връзки и 
сходства в обществените нагласи, в 
степента на интеграция, в полити-
ческото развитие, в равнището на 
сигурността. Още повече, че спора-
зуменията в регионалните политики 
не изискват делегиране на суверени-
тет на наднационални институции, а 
представляват споразумения с меж-
дуправителствен характер, в който 
всяка страна запазва суверенното си 
право да извършва действия, каквито 
сметне за добре, или да подбере свои 
механизми за осъществяване на це-
лите на програмата. Договорите са 
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задължителни за отделните страни, 
но всяка страна може да се оттегли 
ако сметне, че нейните национални 
интереси са накърнени от съответ-
ната политика. Например България и 
Румъния могат да бъдат евентуални 
партньорки в споразумения за борба 
с незаконния трафик на оръжие. От-
делен е въпросът доколко регионал-
ните партньорки имат желание за 
разработване на такива политики. 
А и нека не забравяме, че регионал-
ни програми се разработват не без 
средства от бюджета на ЕС.

Алтернативните политики за 
борба с незаконния трафик на оръжие 
се отнасят до разработването на 
такива, които се развиват от ЕС в 
международната система. Тук е клю-
чово значението на развитието на 
политики съвместно със споменати-
те съюзници на Общността в меж-
дународен план.24

Първата алтернативна политика е 
в развитието на по-засилена полити-
ческа координация между ЕС и ООН, 
която има право да налага ембарго. 
На този етап ЕС и САЩ имат зна-
чително присъствие сред постоянни-
те и непостоянните членки на Съве-
та за сигурност на ООН. Ето защо 
основната цел на тази политика е да 
съгласува действията на страните 
членки по режимите на ембарго, на-
ложени от ООН. Стана дума, че е 
възможно определени държави членки, 
в защита на своя национален инте-
рес, да се противопоставят на ем-
барго. Политиката на координира-
не трябва да прекрати тези вредни 
практики, за да не се използва това 
различие от търговците на оръжие 
или пък вътрешните конфликти в 
ООН да повлияят върху отношени-
ята между страните членки в рам-
ките на ЕС. Втората основна цел на 
тази политика е засилено сътрудни-
чество между ЕС и институциите 
в ООН, които отговарят за разоръ-
жаването. Държавите членки трябва 
да са готови във всеки момент да 
предоставят на ООН необходимата 
информация, за да може институци-
ите по разоръжаването да извършват 
дейността си по-бързо и ефективно. 

Не бива да се забравя, че ЕС все още 
има влияние в редица ключови регио-
ни, които са бивши колонии на големи 
европейски държави. Тези точки са 
рискови места за незаконен трафик 
на оръжие, от които материалите 
могат да бъдат изнасяни за „черния 
пазар“ в Европа. Ето защо държави-
те в ЕС не бива да се колебаят да 
осъществяват по-засилена политика 
на сътрудничество с институциите 
на ООН, свързани с разоръжаването. 
Не бива да се подценява и ролята на 
ЕС като посредник между програми-
те за разоръжаване на ООН и про-
цесите на разоръжаване в страните, 
където Съюзът има влияние.

Втората алтернативна полити-
ка може да се определи като поли-
тика на посредничество в следвоен-
ния период. Тя се свързва най-вече с 
възможностите на ЕС да действа 
във военен аспект. Конфликтът в 
Югославия е преодолян с помощта на 
НАТО и ООН, но там остава много 
оръжие, което би могло да залее па-
зара в Западна Европа. След изтегля-
нето на НАТО и ООН от Западните 
Балкани европейските сили за сигур-
ност поемат основната отговор-
ност за опазване на следвоенните 
споразумения и мира в тази област 
на етническо напрежение и конфлик-
ти. Сега някои от тези държави са 
кандидатки за членство в ЕС. От 
тази гледна точка много важна е ро-
лята на Общността като пазител 
на мира и продължител на мисиите 
на ООН и НАТО в такива региони, 
защото, ако тяхната роля е да нало-
жат мира, тази на Общността е да 
обучи местните сили за сигурност и 
да създаде стабилна рамка. В процеса 
на тези обучения ЕС може да прило-
жи практиките за борба с незаконния 
трафик на оръжие и да ги внедри в 
новосъздадените администрации.

Третата алтернативна полити-
ка е на сътрудничество между ЕС и 
Интерпол. Голямо е значението на 
информационните ресурси и базата 
от данни, с които разполагат регис-
трите на държавите – членки на ЕС. 
Ето защо сътрудничеството между 
страните членки и Интерпол трябва 
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да бъде последователно и ефективно. 
В много случаи търговците на оръ-
жие, издирвани от Интерпол, могат 
да намерят убежище в някои от ев-
ропейските страни, които пък да съ-
действат за залавянето им.

Четвъртата алтернативна по-
литика – особено важна, е тази на 
сътрудничество в рамките на между-
народни споразумения и за разработ-
ване на програми за борба с трафи-
ка на незаконното оръжие. ЕС, съв-
местно с ООН, може да работи 
върху създаването на още междуна-
родни споразумения, насочени срещу 
контрабандисти на оръжие, а също 
и да осъществява съдействие с меж-
дународни неправителствени органи-
зации, както и с представители на 
гражданското общество. Така може 
да се гарантира ефективността на 
борбата, в сътрудничество с между-
народни организации, отчитайки об-
ществените нагласи.

Алтернативните политики за бор-
ба с незаконния трафик на оръжие на 
световно равнище са по-ограничени и 
се свеждат предимно до координация 
и обмен на информация. Това е така, 
тъй като в съвременната междуна-
родна система много от националните 
държави имат желание за сътрудни-

чество, доколкото това не накърнява 
националния им интерес и е допусти-
мо в рамките на по-важните между-
народни организации. ООН, НАТО и 
ОССЕ трябва да работят заедно с 
ЕС, САЩ и останалите важни меж-
дународни актьори, ако искат да има 
свят, в който незаконната търговия 
с оръжие може да бъде ефективно 
контролирана и борбата с нея да бъде 
успешна. Отделен е въпросът доколко 
те имат желание да го направят.

Колкото и да са много алтерна-
тивните политики за борба с неза-
конния трафик на оръжие, основно-
то, което може да задвижи тяхното 
развитие, е политическата воля на 
страните – членки на ЕС, и на тех-
ните партньорки. Държавите тряб-
ва да решат дали искат да бъдат 
истински съюзници в тази борба или 
просто страни в споразумения, в ко-
ито задълженията умират веднага, 
след като споразумението прекрати 
своето действие. Оценката, която 
може да се направи за тези политики, 
е, че замисълът в основата им е спо-
лучлив, но не за всички има достатъч-
но ресурси и воля. Ето защо разви-
тието им е ключът към ефективна-
та борба с незаконния трафик на оръ-
жие.

1 C u k i e r, W. (2008) The Illicit Trade 
in Small Arms: Addressing the Problem of 
Diversion, Peace build, Ontario, p. 6.

2 Ibidem, pp. 6 – 7.
3 Ibidem, p. 7.
4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 8.
6 Ibidem.
7 Ibidem, p. 9.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex UriServ. 

do?uri=OJ:L:2011:188:0037:01:BG:HTML, 
last accessed 2/13/2012.

11 EU Strategy to combat illicit accumulation 
and trafficking of SALW and their ammunition 
(2006). Council of the European Union, Brus-
sels, p. 7.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem, p. 8.

17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex Uri-
Serv.do?uri=OJ:C:2010:014:0035:01:BG:
HTML, last visited on 2/14/2012.

18 http://customs.bg/document/3050, last visi-
ted on 2/14/2012.

19 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94% D
0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%
D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B
%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%
D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%
D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%8, 
last visited on 2/14/2012.

20 Programme of Action to Prevent, Combat 
and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms 
and Light Weapons in All its Aspects, pp. 10 –
12.

21 Ibidem.
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Войната в Корея има огромен 
ефект върху НАТО. Началото 
на конфликта през юни 1950 г. 

хвърля в паника европейските съюз-
ници на САЩ. Те, а и американците, 
виждат във войната началото на нов 
етап на комунистическа експанзия по 
света, като правят извода, че вед-
нъж приключил този процес в Азия, 
следващият ход на Сталин, който 
според всички стои зад началото на 
войната1, ще има подобно настъпле-
ние и в Европа. Но ако комунистичес-
ката заплаха след Втората световна 
война в някакъв смисъл е постоянна 
и само ескалира, Войната в Корея по-
ражда нови две заплахи, които при-
тесняват много повече европейци-
те. И двете са свързани със САЩ 
и тяхната политика. Първото опасе-
ние на съюзниците е, че тази война 
ще засили позициите на средите във 
Вашингтон, противопоставящи се 
на съществуването на НАТО, и ще 
отклони вниманието на Щатите от 
Европа, като го пренасочи към Азия, 
към която и без това американците 
никога не са имали изолационистка 
политика. Второто опасение е свър-
зано със страха, че САЩ не само ще 
пренебрегнат Европа, но и притис-
нати от войната, ще намалят или 

дори ще спрат военната помощ за 
европейските държави.

Изненадващо за тях САЩ не само 
не ограничават ангажимента си към 
Европа, но и го увеличават. Причи-
ната е, че президентът Труман въз-
приема Войната в Корея като тест 
за решимостта на Вашингтон да се 
противопостави на СССР и да следва 
политика на сдържане. Ако се допус-
не комунизмът да разшири сферата 
си на влияние в Азия, Сталин със си-
гурност ще пробва това и в Европа. 
Освен това отслабването на който 
и да е поет ангажимент от САЩ 
ще разруши доверието на съюзници-
те в тях навсякъде по света, а това 
ще направи тези страни много по-
податливи на съветските искания и 
политика.

След като се допуска съветското 
нападение в Европа като предстоя-
що, трябва да се преработи приети-
ят през май 1950 г. от съюзниците в 
НАТО средносрочен план за отбрана 
до 1954 г. Въпреки че Франция и Ве-
ликобритания през лятото на 1950 г. 
обявяват увеличаване на сухопътни-
те сили, към 1954 г., съгласно пред-
виденото в плана, продължава да се 
очертава недостиг от около триде-
сет дивизии2. Още по-тревожно е, че 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО 
НА ИНТЕГРИРАНАТА 

КОМАНДНА СТРУКТУРА 
НА НАТО (1950 – 1953 ГОДИНА)

Ивайло ИВАНОВ

The article „Consequences of the establishment of NATO integrated command 
structure (1950 – 1953) (author Ivaylo Ivanov) presents the process of the 
establishment of NATO command structure 1950 – 1953 and reveals the struggle 
for influence and prestige between leading member states – US, Great Britain and 
France. Each country defends their own strategic interests and political considerations 
prevail over military logic despite the fear of imminent Soviet aggression. Some 
features of this practice have consequences to date in spite of the changes in the 
strategic environment, the process of enlargement and the transformation of NATO 
command structure.
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в периода преди 1954 г. този недостиг 
е половината от необходимото, за да 
се възпре съветска агресия. В ключо-
вия централен регион, простиращ се 
от Северно море до Алпите, къде-
то се очаква да е основният сблъсък 
със СССР, съюзниците съгласно пла-
на трябва да разположат петдесет 
и четири дивизии, но към 1950 г. те 
имат само единадесет готови, при 
това зле оборудвани, срещу двадесет 
и две съветски в Източна Германия 
и още седем в Унгария, Австрия и 
Полша.3 Тези обстоятелства принуж-
дават съюзниците не само да увели-
чат разходите си за отбрана, но и 
да съкратят сроковете, като вече 
1952 г. се определя като критична за 
изпълнението на плана.

Успоредно с ревизията на средно-
срочния план за отбрана на Европа 
се търси отговор на още по-важ-
ния въпрос как всъщност ще се уп-
равляват предвидените в него сили. 
Съществуващите органи не могат 
да осигурят стройно, координирано 
и ефективно ръководство на силите, 
тъй като те остават под национал-
но командване. Това налага бързо да 
бъде създадена военна структура, ко-
ято да може реално да планира от-
браната и успешно да използва сили-
те на страните членки за защита от 
съветска агресия.

В опит да преодолеят френската 
съпротива срещу въоръжаването на 
ФРГ САЩ заявяват, че са готови да 
приемат немислимото дотогава – съз-
даване на единна наднационална сис-
тема за командване и управление, в 
която те да имат постоянно учас-
тие. През лятото и есента на 1950 г. 
се изработва структурата на бъде-
щата военна организация на НАТО. 
Водещият принцип е, че интеграция-
та на силите в Съюза ще е на равни-
ще щаб, а предоставените му при не-
обходимост военни съединения и час-
ти от страните членки ще са изгра-
дени на национален признак. Решено е 
четири от петте по-рано създадени 
планиращи групи (Северен Атланти-
чески океан, Северна Европа, Западна 
Европа, Южна Европа – Западно Сре-
диземноморие) да бъдат заменени от 

единен щаб4, който ще се ръководи 
от главнокомандващ на обединените 
съюзни сили и ще отговаря за отбра-
ната на Европа5. Канадско-американ-
ската група за планиране остава да 
съществува отделно, защото е фоку-
сирана върху отбраната на северно-
американския континент.

Решено е да има още един главно-
командващ с щаб, който ще отгова-
ря за отбраната на Атлантическия 
океан.6 Структурирането по географ-
ски признак отразява двете основни 
стратегически цели – да се възпре 
евентуална съветска агресия в Евро-
па и да се защитят комуникационни-
те линии в Атлантическия океан.

При оформянето на системата 
за командване и управление на НАТО 
ясно се очертават различия в инте-
ресите на водещите държави – САЩ, 
Великобритания и Франция, и се 
оформя битка за власт и престиж7 
помежду им. Причина за това в по-го-
ляма част от случаите са не страте-
гически съображения, а вътрешнопо-
литически8, свързани с желанието на 
съответните правителства да спече-
лят обществено одобрение и подкре-
па за провежданата от тях цялостна 
политика, което да им даде предимс-
тво в изборите. Противоречията са 
свързани с въпросите къде да бъдат 
разположени новите структури и кой 
да ги оглави. Претенции за посто-
янно базиране на обединения щаб и 
върховния съюзен командващ имат 
не само Франция и Великобритания, 
но и по-малките страни в Съюза. 
Поради периферното си географско 
разположение северните и южните 
страни членки са отхвърлени като 
възможност и борбата отново се 
свежда главно до Франция и Велико-
британия. Французите печелят спора 
с три важни аргумента. Първо, Вели-
кобритания е отделена от континен-
та, а основните сили на НАТО ще са 
разположени на него. Второ, тя е по-
отдалечена от евентуалния театър 
на военните действия. Трето, Париж 
осигурява най-много сухопътни сили. 
Освен това Франция е централно 
разположена спрямо основния фронт, 
където се очаква да бъде основното 
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съветско нападение, което ù дава 
предимство и пред страните от Бе-
нелюкс. Допълнителен аргумент е, че 
край Париж се намира общият щаб 
на организацията на Брюкселския 
договор, който в много отношения 
служи за пример при изграждането на 
интегрираната военна структура на 
НАТО.

За да спечелят поддръжката на 
Франция за превъоръжаване на ФРГ, 
като същевременно демонстрират 
трайния си ангажимент към сигур-
ността на своя съюзник, САЩ под-
крепят предложението съюзното 
командване да бъде разположено край 
Париж. С оглед на ефективността 
в работата на новите структури и 
бързината на вземане на решения са 
отхвърлени предложения върховният 
командващ за Европа да бъде разпо-
ложен на друго място, а не заедно с 
общия щаб, за да се постигне баланс 
между съюзниците от гледна точка 
на разполагане на структурите на 
НАТО. Поучени от грешките през 
1949 г. при формиране на първите ор-
гани на НАТО, този път САЩ са ка-
тегорично против да бъде жертвана 
ефективността за сметка на задово-
ляване интересите и амбициите на 
отделни съюзници. Те не са станали 
по-малки, но за разлика от 1949 г. 
страните членки са много по-склонни 
на компромис, тъй като се притесня-
ват, че всяко забавяне в създаването 
на системата за командване и управ-
ление на НАТО засилва заплахата за 
сигурността им.

Персоналните назначения, и то 
не само най-висшите, се оказват не 
по-малък проблем.9 Съперничеството 
между Франция и Великобритания кой 
е по-достоен да оглави съюзните сили 
заплашва да излезе извън контрол. В 
тази ситуация САЩ поемат иници-
ативата и предлагат генерал Дуайт 
Айзенхауър. Той е добре познат на 
европейските съюзници от времето 
на Втората световна война, защо-
то е върховен командващ на съюз-
ническите сили в Европа от края на 
1943 г. Ползва се с безспорен престиж 
и уважение сред военните среди, но 
не по-малко важно е, че е и публична 

фигура с висок авторитет сред ев-
ропейските граждани, а поради това 
може да има политическа подкрепа и 
доверие за мерките, които трябва да 
предприеме.

Предложението американски пред-
ставител да бъде върховен командващ 
има и друга логика. След като САЩ 
нарушават и последното традици-
онно самоограничение във външната 
си политика, свързано с неподдържа-
нето на постоянни военни сили извън 
територията на страната в мирно 
време, за да бъде смекчена евентуална 
негативна политическа и обществена 
реакция срещу този ход, те искат да 
запазят контрола над използването 
на техни войски в Европа. Още пове-
че че са и гръбнакът на западноевро-
пейската отбрана. Това ще направи 
безпочвени вътрешнополитическите 
критики към президента Труман, че 
е оставил американските въоръжени 
сили да бъдат инструмент в ръцете 
на европейските съюзници.

Тези маневри позволяват на засе-
данието на Северноатлантическия 
съвет през декември 1950 г. генерал 
Айзенхауър да бъде одобрен за вър-
ховен командващ силите на НАТО в 
Европа10 и да започне дейността за 
формиране на щабквартира край Па-
риж. В основата на бъдещите сили 
на организацията, които той ще ръ-
ководи, са шестте американски диви-
зии11 в Европа. Въпреки стегнатата 
работа12 противоречията около ос-
таналите детайли при създаването 
на системата за командване и управ-
ление едва започват. Плановете на 
генерал Айзенхауър са формиращата 
се интегрирана военна структура да 
е максимално ефективна и опросте-
на13, като на негово подчинение да 
има трима главнокомандващи – за 
Северна, Централна и Южна Евро-
па, ръководещи съюзни съвместни 
щабове. Осъществяването на тази 
концепция през 1951 г. пропада, защо-
то става ясно, че политическата, а 
не военната логика ще надделява в 
процеса на развитие на системата за 
командване и управление на НАТО.14 
Европейското участие в новата ин-
тегрирана военна структура е гаран-
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тирано с назначаването на британе-
ца фелдмаршал Бърнард Монтгомъри 
за заместник на върховния команд-
ващ на силите на НАТО в Европа. 
До този момент той е председател 
на Комитета на началник-щабовете 
на Западноевропейския съюз.

Въпреки това, когато Великобри-
тания разбира, че САЩ ще предло-
жат американски адмирал за върхо-
вен командващ на силите на НАТО 
за Атлантика, след като вече са 
отстъпили щабът му да бъде разпо-
ложен на тяхна територия, а не в 
Лондон, изразява несъгласие.15 Смята, 
че този пост по право ù принадлежи 
като велика морска сила.16 За държа-
ва, която продължава да притежава 
значителни територии в различни 
части на света, контролът над Све-
товния океан е стратегически импе-
ратив. В стремежа си да го защити 
Великобритания не се колебае да се 
противопостави на САЩ с всички 
възможни средства. С мотива, че е 
недопустимо и двамата върховни ко-
мандващи да са американци17, тя не 
само отказва да подкрепи почти цяла 
година назначаването на командващ 
за Атлантика, но въпреки натиска на 
САЩ18 блокира за два месеца и проце-
са на назначаване на главнокомандващ 
на Южното командване на НАТО.

Преди това противоречията меж-
ду САЩ и Франция19, свързани със 

структурирането на съюзното Цен-
трално командване, под чийто кон-
трол трябва да попаднат сили и на 
трите държави, не позволяват на 
Айзенхауър да постави общ главно-
командващ, като в крайна сметка е 
принуден да запази този пост за себе 
си. Така всеки от трите вида сили – 
сухопътни, военновъздушни и морски, 
в Съюзното командване за Централ-
на Европа има свой главнокомандващ, 
който докладва пряко на Айзенхауър. 
В резултат на политически проти-
воречия и борби, нямащи нищо общо 
със стратегията за отбрана и дори 
въпреки нея, вместо трима главно-
командващи, подчинени на върховния 
командващ в Европа, новата военна 
структура на НАТО нараства до пе-
тима (фиг. 1).

Твърдата британска позиция по 
избирането на съюзен командващ за 
Атлантика е променена едва когато 
е направен компромис и е създадено 
ново командване, което е оглавено от 
британец. През март 1952 г. е създа-
дено съюзно командване за Ламанш20. 
За да бъдат задоволени британските 
амбиции, неговият командващ, въпре-
ки че не носи титлата върховен21, не 
е подчинен нито на върховния коман-
дващ в Европа, нито за Атлантика, а 
докладва пряко на постоянната група 
на Военния комитет, съставена от 
началниците на щабовете на САЩ, 
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Великобритания и Франция, което на 
практика го превръща в трето ос-
новно командване (фиг. 2).

Този компромис позволява да бъде 
оттеглено британското вето за на-
значаването на съюзен командващ за 
Атлантика. Само месец след създава-
нето на съюзното командване за Ла-
манш през април 1952 г. за върховен 
командващ за Атлантика е назначен 
американски адмирал, чийто щаб е 
разположен в Норфолк (Вирджиния).

Причините САЩ да са непреклон-
ни22 в желанието техен адмирал да 
оглави командването за Атлантика 
и щабът му да се намира на амери-
канска територия са стратегически 
и нямат отношение към борбата за 
престиж, въпреки че като цяло във 
вътрешнополитически план това сил-
но влияе върху позициите на всички 
съюзници в НАТО и особено върху во-
дещите държави23. Първо, за Вашинг-
тон след края на Втората световна 
война и отказа от политиката на 
изолационизъм линията на отбрана 
на страната вече не се намира по 
брега на американския континент, а 
колкото може по-далече от него – в 
Атлантическия и Тихия океан. Вто-
ро, защитата на линиите на кому-
никация в Атлантическия океан е 
не само жизненоважна за успешната 
отбрана на Европа, но и в най-лошия 
случай трябва да гарантира сигурно-
то изтегляне на американските сили 
от Европа. САЩ нямат намерение 
да оставят това да се ръководи от 
европейците, тъй като е ясно, че 
по всякакъв начин ще опитат да за-
бавят процеса на изтегляне. Трето, 
в резултат на Втората световна 

война САЩ се превръщат не само в 
световна суперсила, но и изместват 
Великобритания от позицията ù на 
водеща морска сила, контролираща 
Световния океан. След като амери-
канския флот превъзхожда британ-
ския, не е логично негов представи-
тел да бъде начело на командването. 
Освен това стратегическите инте-
реси на САЩ надхвърлят рамките на 
Европа и в очертаващото се глобал-
но противоборство със СССР това 
изисква тясно координиране на пла-
новете за отбрана едновременно в 
Атлантическия и Тихия океан, което 
трудно ще бъде постигнато, ако вър-
ховният командващ не е американец 
и щабът му се намира извън тери-
торията на САЩ. Последното е и 
гаранция, че този щаб няма да бъде 
засегнат от евентуални военни дейс-
твия в Европа.24

Противоречията между САЩ и 
Великобритания, свързани със струк-
турата на създаващата се система 
за командване и управление на НАТО, 
продължават още около година и опи-
рат до отбраната на Средиземно 
море. Великобритания настоява за 
създаване на върховно командване за 
Средиземно море и иска постът да 
бъде даден на британец.25 Това жела-
ние отразява нейните стратегичес-
ки интереси в стремежа ù да запази 
влиянието си в този регион26, където 
Кипър продължава да бъде британ-
ска колония и важен опорен пункт за 
контрол над ключовия за империята 
Суецки канал. Без него Великобрита-
ния не само губи лесния си достъп до 
колониите, но и до богатия на нефт 
Близък изток.

Фиг. 2
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САЩ са готови да направят из-
вестен компромис и предлагат Сре-
диземно море да бъде разделено на 
две – западно и източно, като Вели-
кобритания получи командването над 
източната част.27 Франция също се 
намесва в спора, заявявайки, че е го-
това да подкрепи това предложение, 
ако получи командването за Запад-
ното Средиземноморие. То трябва 
да отговаря за територията между 
бреговете на Франция и Северна Аф-
рика и Испания и Сардиния от запад 
на изток. Според френския външен 
министър Робер Шуман страната 
му има „задължението“ и „правото“ 
да иска командването да бъде огла-
вено от френски адмирал.28 Зад това 
искане стои желанието на страната 
да защити стратегическия си инте-
рес, свързан със запазване на конт-
рола над линиите за комуникация 
между метрополията и колониите в 
Северна Африка, които все по-силно 
се стремят към независимост.

Великобритания отхвърля амери-
канското предложение, защото при-
емането му означава да изостави 
базите си в Гибралтар и Малта. За 
САЩ допълнителното раздробява-
не на командната структура е не-
приемливо29, още повече че зад тези 
предложения не стоят стратегичес-
ки аргументи, а тесни британски ин-
тереси.30 Следвайки военната логика, 
те настояват морското командване 
да е подчинено на Южното команд-
ване на НАТО, което е ръководено 
от американски адмирал. За САЩ 
южният фланг продължава да бъде 
нестабилен, дори след евентуалното 
приемане на Гърция и Турция. Затова 
те искат да имат пряко наблюдение 
върху ставащото в региона, а и не 
са готови да предоставят под чуждо 
командване базирания в Средиземно 
море Шести флот, който формира 
основата на силите на НАТО.31

Преговорите за приемането на 
Гърция и Турция в НАТО допълнител-
но усложняват процеса на изграждане 
на интегрирана командна структура. 
Въпросът как ще бъдат интегрирани 
техните въоръжени сили в рамките 
на НАТО се оказва част от пробле-

ма за членството на двете страни32, 
защото е обвързан с противоречията 
между САЩ, Франция и Великобри-
тания, свързани със структурира-
нето на системата за командване 
и управление в Средиземно море и 
Близкия изток. Великобритания, ко-
ято предлага и активно защитава 
идеята за създаване на командване за 
Близкия изток, независимо дали като 
част от НАТО, или отделна струк-
тура, но тясно свързана с Алианса, е 
готова да се съгласи с членството на 
Турция, ако тя подкрепи създаването 
на такова командване и предостави 
сили за него.33 Според британските 
виждания сили за това командване ще 
предоставят още Австралия, Нова 
Зеландия, Република Южна Африка и 
евентуално Египет. Всичко това по-
казва, че Великобритания се стреми 
да използва НАТО за укрепване на 
отслабващите си позиции в региона, 
компенсирайки по този начин невъз-
можността сама да постигне това. 
Франция, която има свои интереси 
в Източното Средиземноморие и не 
иска да допусне британско доминира-
не, също използва въпроса за членс-
твото на Турция и Гърция, заявявай-
ки, че ще даде съгласието си за при-
емането им и е готова да подкрепи 
създаването на такова командване, 
но само ако получи значимо присъс-
твие в него – нещо, което Лондон 
смята за нежелателно.

Турция и Гърция допълнително 
усложняват дебата около тяхното 
приемане, като заявяват, че не са 
съгласни силите им да бъдат подчи-
нени на британски34 или италиански 
командващ. В крайна сметка, след 
отхвърлянето на идеята за създава-
не на командване за Близкия изток35, 
е решено на подчинение на Южното 
командване на НАТО да бъде създа-
ден още един щаб начело с американ-
ски генерал, намиращ се в Измир, кой-
то да командва сухопътните сили на 
двете страни. Военноморските сили 
трябва да останат под национално 
командване, но тясно да координи-
рат своите планове със съюзниците 
от НАТО.

След продължителни преговори и 
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промяна във възприятията за степен-
та на заплахата, свързана с преврата 
в Египет през 1952 г., е постигнат 
политически компромис, оценен от 
американците като „приемлив“, кой-
то трябва да улесни работата с бри-
танците и с премиера Уинстън Чър-
чил.36 През март 1953 г. е създадено 
командване за Средиземно море, ог-
лавено от британския адмирал Луис 
Маунбатън.37 То няма статут на 
върховно, подобно на тези в Европа 
и за Атлантика, но не е и подчинено 
на Южното командване. Неговият 
главнокомандващ е подчинен пряко на 
върховния командващ в Европа. Воен-
номорският компонент на Южното 
командване е прехвърлен към новото 
командване, но Шести американски 
флот остава подчинен на Южното 
командване чрез създаден в него нов 
щаб.38 Въпреки това, за да гарантира 
надеждна защита на националните си 

интереси, Великобритания продължа-
ва да се опитва да прокара предло-
жения, които да ù дадат поне извес-
тен контрол над Шести американски 
флот.39

В резултат на противоречията 
между САЩ, Великобритания, а в 
по-малка степен Франция, вместо 
три съвместни командвания, както 
предвижда първоначалният план на 
генерал Айзенхауър, през 1951 г. са 
създадени шест, от които само две 
са съвместни (фиг. 3).

Генерал Матю Риджуей, наследил 
като върховен командващ в Евро-
па генерал Айзенхауър през 1952 г., 
въпреки че не успява да ограничи раз-
растването на морските командни 
структури, постига съгласие да бъде 
назначен единен главнокомандващ на 
Централното съюзно командване40, 
което води до свиване на главноко-
мандващите до четирима (фиг. 4).

Фиг. 3
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Начело на новото съвместно Цен-
трално командване е назначен френски 
представител41, в което има не само 
политическа логика (Франция няма да 
допусне да остане без важен ръково-
ден пост в НАТО), но и стратеги-
ческа. Париж предоставя основните 
сухопътни сили и е страната, която 
първа от съюзниците би посрещнала 
съветска атака. Това го прави пряко 
заинтересуван да следи за създаване-
то на действени планове за отбрана 
и надеждни сили за изпълнението им.

Причината за този успех на во-
енната логика над политическите 
противоречия между САЩ, Франция 
и Великобритания е свързана с неси-
гурността на съюзниците за поли-
тиката на СССР след смъртта на 
Сталин през март същата година и 
с края на Войната в Корея. Неслу-
чайно само месец след приключване-
то на военните действия в Азия е 
назначен и единният главнокоманд-
ващ. Страхът, че новото съветско 
ръководство може да се опита да 
утвърди своята легитимност чрез 
агресивни действия спрямо Запада, и 
разбирането, че Централното коман-
дване, което отговаря за най-големия 
и уязвим фронт, където се очаква да 
се водят решителните военни сра-
жения за защита на Западна Евро-
па, не е подходящо структурирано, 
позволяват през 1953 г. трите дър-
жави да постигнат консенсус. Тази 
промяна в системата за командване 
и управление бележи края на процеса 
на интензивно изграждане на основни-

те военни структури на НАТО и те 
остават в този вид до реформата 
през 1967 г.

При анализа на изграждането на 
системата за командване и управление 
на НАТО се вижда, че като цяло САЩ, 
Франция и Великобритания се стре-
мят създаващата се военна структу-
ра да обслужва защитата на техните 
национални стратегически интереси, 
а не постигането на най-ефективна 
отбрана на Европа. Дори на пръв пог-
лед незначителните от гледна точка 
на стратегията противоречия между 
водещите държави, свързани с персо-
налните назначения, имат дългосрочни 
последици за организацията. Тези на-
значения поставят началото на мо-
дел трите страни, а по-късно и ФРГ, 
да монополизират определени висши 
военни постове под формата на зае-
мането им само от лица със същата 
националност.42 Независимо от проме-
ните в основните военни структури 
през годините той се запазва и досега. 
Върховният командващ в Европа е 
винаги американски офицер, замест-
ник-командващият е британски, а в 
периода, когато са двама, – британ-
ски и немски. Главнокомандващият 
на Централното командване е фран-
цузин43, на Южното – американец, а 
на Северното – британец. Въпреки че 
моделът има своето обяснение от во-
енна гледна точка – тези страни пре-
доставят основните сили и средства, 
той подкопава политическия принцип 
за равнопоставеност на съюзниците в 
НАТО.

1 Архивите сочат, че не Сталин, а Ким 
Ир Сен е инициатор на Войната в Корея. 
Сталин първоначално се противопоставя 
на искането на севернокорейския лидер, но 
по-късно дава съгласието си. Въпреки че 
поддържа значителни военни сили в Цен-
трална Европа, съветският лидер не се 
готви за инвазия в Европа и плановете му 
изключват какъвто ù да било пряк сблъсък 
със САЩ. – Вж. W i n g r o v e, P. (2000) 
Who Started Korea?, History Today, vol. 50, 
Issue 7.

2 K a p l a n, Lawrence. NATO and the 
United States, p. 42.

3 D u f f i e l d, John. Power Rules: The 

Evolution of NATO’s Conventional Force 
Posture, p. 30.

4 Създаденият щаб се нарича Върховна 
щабквартира на съюзните сили в Евро-
па – Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe (SHAPE). НАТО Справочник, с. 406.

5 Официалното наименование е върхо-
вен съюзен командващ в Европа – Supreme 
Allied Commander Europe (SACEUR). НАТО 
Справочник, с. 405.

6 Официалното наименование е върховен 
съюзен командващ за Атлантика – Supreme 
Allied Commander Atlantic (SACLANT). 
НАТО Справочник, с. 405.

7 The Charge in France (Bohlen) to the 
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Secretary of State, 24 March 1951, Foreign 
Relations of the United States 1951. European 
security and the German question, vol. 3, Part 1, 
p. 500.
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Корупцията като явление съ-
пътства цивилизацията през 
цялата история на нейното 

развитие. И днес, с ускоряването на 
глобализацията и развитието на меж-
дународното сътрудничество, това 
явление предизвиква засилен интерес 
в цялата международна общност.

Проблемите, които корупцията 
поражда, способите за превенция и 
противодействие на корупционните 
практики са непрекъснато на внима-
нието на редица международни ор-
ганизации и финансови институции, 
като ООН, Световната банка, Ор-
ганизацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие, Съвета на Ев-
ропа, Европейския съюз и др.

Корупцията е силно зависима от 
обществените и културните норми 
на различните общества. Ако за хора-
та от Европа или САЩ са приемливи 
дадени правила, за представителите 
на източната култура те са трудно 
разбираеми и по тази причина – не-
приложими. Но вредите, които ко-
рупционните дейности нанасят, са 
болезнени за всички.

Понякога в развитите демокра-
тични общества, особено по време на 
икономически възход, корупцията из-
глежда като незначителен дефект на 
ефективно работещата политическа 
система. Но при определени обсто-

ятелства тя може да се превърне в 
изключително разрушителен фактор.

Това е причината темата за ко-
рупцията да присъства на редица 
международни и национални форуми. 
Там се търсят ефективни средст-
ва за противодействие, приемат се 
стратегии за борба с нея и много 
програми за тяхното реализиране. 
Нещо повече, борбата с корупция-
та се наложи като основна област 
на дейност в редица национални и 
международни неправителствени ор-
ганизации. Гражданското общество, 
призвано да изпълнява функцията си 
на обществен коректив чрез граж-
данския контрол, отстоява изисква-
нията за прозрачност и публичност в 
дейността на властовите институ-
ции, с което неминуемо допринася за 
превенцията на корупционните прак-
тики в различните сфери на обще-
ствено-политическия живот. Непра-
вителственият сектор подкрепя про-
вежданите административни рефор-
ми в повечето от съвременните де-
мократични държави и чрез активно-
то си участие при подготовката на 
нормативна уредба.

Какви са причините корупцията 
да предизвика такова обществено 
внимание и да се превърне в един от 
най-дебатираните проблеми в съвре-
менните общества?

КОРУПЦИЯТА – ЗАПЛАХА ЗА 
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Д-р Стефко СМОЛЕНОВ

The article „Corruption – a threat to national security“ (author Stefko Smolenov) 
defines corruption as a serious threat to the rule of law and democracy. It takes dif-
ferent forms and affects public interest, including in security sector. Fight against 
corruption is a major challenge for international community and especially for young 
democracies like Bulgaria. Security and stability of liberal political regimes depend on 
the success in that effort.
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Едно от най-разпространените 
схващания за съдържание на поняти-
ето „корупция“ (от лат. corrumpo – 
развалям, развращавам, подкупвам), в 
най-общ смисъл, злоупотреба с обще-
ствена служба за лично облагодетел-
стване – не може да отговори убеди-
телно на поставения въпрос. Оттук 
се разбира, че тя е властово отноше-
ние, при което заемащият определе-
на обществена служба субект (длъж-
ностно лице), при определени условия 
злоупотребява с притежавания от 
него властови потенциал, като по 
нелегитимен (непозволен, незаконен, 
недопустим) начин той или негови 
близки придобиват някаква облага.

Един от проблемите за трудното 
дефиниране на корупцията е, че тя е 
многоаспектна, многолика и се про-
явява във всички сфери на обществе-
ните отношения. Двете основни 
функции на политическата власт – 
организационната и контролно-ре-
гулативната, са във всички жизнени 
дейности (икономика, социална сфера, 
култура, здравеопазване, образование, 
сигурност и т.н.), като при определе-
ни условия ги прави твърде уязвими за 
различните корупционни практики.

При това всички форми на управ-
ление са уязвими за корупцията, ка-
то степента варира значително от 
дребно използване на влияние за из-
вършване на услуги до институцио-
нализирано рушветчийство и отвъд 
него. Крайната точка на корупцията 
е клептокрацията, при която дори 
външните претенции за почтеност 
са изоставени.

Ако излезе от контрол, този про-
цес може да нанесе изключителни по-
ражения, включително да ерозира ця-
лата система на обществени отно-
шения.

Разбира се, опасността от коруп-
цията не е само в личното облагоде-
телстване на две или повече лица от 
конкретния корупционен акт. Ефек-
тите от него имат далече по-голямо 
измерение. Всяка корупционна пос-
тъпка нарушава или заобикаля дейс-
твието на законовите и моралните 
регулации. Това ги прави неефективни, 
защото губят своята всеобща задъл-

жителност. Което води до масово 
незачитане на правилата и законите, 
а в крайна сметка засилва престъп-
ността в различните ù прояви.

В  икономиката корупцията може 
да се определи като непазарен метод 
за извличане на облаги. Властовият 
субект (държавен служител, админис-
тратор) злоупотребява с поверения 
му ресурс, еднолично издава властова 
разпоредба, а гражданинът в качест-
вото си на икономически субект (тър-
говец, бизнесмен и т.н.) заплаща за 
тази разпоредба, като по този начин 
нарушава съществуващите законови 
и морални норми. В този случай чрез 
корупционното деяние се нарушава 
принципът за „равенство в конку-
ренция“, като се създават пазарни 
предимства за избрани икономически 
субекти за сметка на останалите 
участници.

Корупцията в икономическата сфе-
ра води до тежки последици за всички 
останали сфери. Смята се, че в ико-
номики с високи равнища на корупция, 
потенциалът за икономически рас-
теж е ограничен. Корупцията създава 
още редица негативни ефекти, като 
увеличава дела на сивата икономика, 
респективно намалява приходите в 
бюджета на страната, свива ресурса 
за сигурност, здравеопазване, образо-
вание, социално осигуряване, култура, 
а така понижава качеството на жи-
вот.

Корупцията носи и други социални 
и политически негативи. Когато до-
ходите и облагите се получават по 
неправомерен път, обществото се 
демотивира за развитие на предпри-
емачеството и постигане на благо-
състояние чрез търсене и внедряване 
на нови технологии, активно участие 
в трудовия процес и повишаване на 
квалификацията чрез повишаване на 
образованието. Така се създават ус-
ловия за отчуждаване и маргинализи-
ране на значими обществени групи – 
малцинства, пенсионери, а особено 
опасно е това явление за младите 
хора, защото при тях безработица-
та е най-висока и ги принуждава да 
емигрират от страната, с което се 
обрича бъдещето на нацията.
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неформални организационни струк-
тури (групи по интереси – мафии), 
които придобиват особена власт в 
обществото. Те отслабват държав-
ността и пораждат хаос и беззаконие 
в обществния живот.

От многобройните изследвания и 
сравнения се вижда, че там, където 
има слаба държавност и високи нива 
на корупция, хората са най-малко 
доволни от живота си. Те се чувс-
тват незащитени от своята дър-
жава. Тяхното чувство за социална 
справедливост е изцяло или частично 
накърнено. При определени външни и 
вътрешни условия този процес може 
да нанесе изключителни поражения на 
цялата система на обществени от-
ношения.

Като многоаспектно явление ко-
рупцията има различни форми на про-
явление. В зависимост от характера 
на извличаната полза в специализира-
ната литература се посочват някол-
ко форми: подкуп, незаконно присво-
яване, измами и фалшификации, назна-
чаване на работа „с връзки“, създава-
не на чадъри за защита на определени 
лица и групи, търговия на интереси 
от типа услуга за услуга, лобизъм и 
много други.

В зависимост от участващите 
лица и мащаби корупцията се подраз-
деля на политическа или администра-
тивна, малка и голяма.

По оценката на някои автори (на-
пример Пол Хиуд) проявите на ко-
рупцията в политическата дейност 
са далече по разрушителни, защото 
става въпрос за вземане на решения, 
свързани с разпределяне на значими 
обществени ресурси за отделните 
сфери „Публичната сфера е сцената, 
на която действат политически-
те функционери, и тук ударението 
пада върху корупционните практи-
ки, осъществявани в политическата 
дейност, и на границата между поли-
тическата и частната сфера. Ста-
ва въпрос за достъпа на вземащите 
политически решения до значителни 
обществени ресурси и тяхното раз-
пределяне и насочване.“1

Невъзможно е да се даде обобща-

ваща и в същото време безспорна 
дефиниция на политическата коруп-
ция, както и на корупцията изобщо. 
Както шеговито, но справедливо от-
белязва Питър де Лиън, говорейки за 
политиката, което спокойно може да 
се отнесе и за политическата коруп-
ция при определени обстоятелства, 
„Никой досега не е оспорил определе-
нието на Харолд Ласуел за политика-
та като изкуство на това кой какво, 
кога и как получава.“2

Но едно по-общо определение, ак-
центиращо върху политическата 
сфера като възможност за влияние 
(Питър де Лиън), би могло да се при-
еме за работно: „Корупцията е не-
формален вид политическо влияние, 
чрез което може да се премине през 
„тясно място“. Тя може да ускори 
нещата, да направи благоприятните 
резултати много по-вероятни и по-
евтини от легитимните форми“.3

Разбира се, „тясното място“ са 
законовите и моралните правила и 
норми, които в демократичните об-
щества следва да са валидни за всички 
членове на обществото, независимо 
от общественото положение и влас-
товата позиция, на която временно 
се намират.

В сборника „Многоликата коруп-
ция“, издание на Световната банка 
(под редакцията на Едгардо Кампос 
и Санджай Прадхан), политическата 
корупция се определя като „крупнома-
щабна“. Към нея могат да се отнесат 
корупцията в сферата на държавни-
те финанси, държавните поръчки, в 
данъчната сфера, а също и корупци-
онни практики при държавна намеса 
в т.нар. голяма икономика – енерге-
тика, производство на нефтопродук-
ти, металургия, транспорт.

Посредством корупцията в поли-
тическата сфера се създават финан-
сови или политически изгоди на оп-
ределен кръг лица или групи, органи-
зирани и обединени по интереси. Тя 
деформира едновременно и пазара, и 
държавата, като поставя граждани-
те в неравностойно положение. Чес-
то политическата корупция преми-
нава през политическите партии или 
отделни лобистки групи, но винаги 
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ерозира държавата и облагодетелс-
тва някого.

Най-голямата вреда, която поли-
тическата корупция нанася в обще-
ствените отношения, е сриването 
на политическото доверие в правова-
та държава и демократичните инс-
титуции. Липсата на доверие в ръко-
водното тяло на държавността води 
до много тежки последици за цялото 
общество. Особено по време на криза 
недоверието поражда отчуждение на 
големи обществени групи от управ-
ленските програми, защото хората 
не вярват, че крайният резултат е 
в техен интерес. Обществото труд-
но се консолидира за постигане на 
крайните цели на политиката, така 
се забавят (понякога закъснението 
на реформите води до необратими 
последици) политическите реформи, 
свързани с трансформацията на об-
ществото. В по-общ план се наруша-
ва нормалното функциониране на по-
литическата система, губи се конку-
рентоспособност в силно конкурент-
ната външна и вътрешна среда.

Последиците от тези процеси се 
отразяват пагубно и върху функци-
онирането на системата за сигур-
ност. Корупцията, особено „голяма-
та“, разрушава не само вътрешната, 
но и външната среда за сигурност.

Международната общност, а и 
всяка съвременна държава, е принуде-
на да търси ефективни форми, мето-
ди и средства, да обменя опит за про-
тиводействие на феномена корупция 
с цел консолидиране на обществото 
и формиране на стабилна среда за си-
гурност.

Корупцията е явление, което сери-
озно застрашава устоите на демок-
ратичната система и правовата дър-
жава.4 Борбата с нея в междунаро-
ден план е основно поле за дейност 
и на редица международни организа-
ции на гражданското общество. Све-
товното антикорупционно движение 
„Прозрачност без граници“ отдавна 
се проявява като отговорен парт-
ньор на институциите на ЕС в антико-
рупционната дейност. С обективните 
анализи и критичните си доклади то 
се представя като „будната съвест“ 

на световното гражданско общество. 
През юни 2012 г. е публикуван доклад, 
в който се констатира, че „полити-
ческите партии, публичната админи-
страция и частният сектор са най-
слабите играчи в борбата срещу ко-
рупцията в цяла Европа. Изпълни-
телният директор на „Прозрачност 
без граници“, Кобус де Суард, добавя, 
че Европа се е провалила в три ас-
пекта от борбата срещу корупция-
та – допълване на политическа воля 
с пример в политическата върхушка, 
справяне с влиянието на бизнеса вър-
ху политиката, който сериозно пречи 
на прозрачността и отчетността, 
и липсата на проактивна публична 
отчетност от страна на институ-
циите, съчетана с липса на достъп 
до информация от страна на граж-
даните.5

В същия доклад се правят реди-
ца констатации и препоръки за дей-
ността на държавите членки: „...да 
се стремят към повече прозрачност 
при финансирането на политическите 
партии и лобистката дейност, прие-
мане на парламентарните механизми 
за интегритет, по-голям достъп до 
информация, прозрачност при въз-
лагането на обществени поръчки и 
предоставяне на защита на лицата, 
подаващи сигнали за корупция“.6

В ежегодните сравнителни из-
следвания на тази организация може 
да се види нивото на корупция в раз-
лични страни и да се направят необ-
ходимите корекции в антикорупцион-
ните действия на политическите ин-
ституции и гражданското общество 
на изследваните държави.

Къде е мястото на България в 
тази класация? Много е важно да се 
отговори обективно на въпроса, за-
щото в общественото мнение (на 
международно и национално равнище) 
съществува убеждението, че Бъл-
гария е изключително корумпирана, 
едва ли не най-корумпираната в Евро-
па. На практика всички изследвания, 
които се правят, по-скоро опроверга-
ват крайната оценка на това твър-
дение. Още повече, че проучванията 
са на независима международна орга-
низация, не са поръчани от правител-
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не са манипулирани.

При изследването за корупцията, 
направено от „Прозрачност без гра-
ници“ през 2012 г. (при нова методика 
с нова скала – от 0 до 100, където 0 
получават най-корумпираните), Бъл-
гария е на 75-о място с 41 точки. За 
сравнение Турция и Румъния са съот-
ветно на 54-о и 66-о място, а Сърбия 
е на 80-а позиция.

Както сочат от „Прозрачност 
без граници“, две трети от изследва-
ните 176 държави са с резултат на 
индекса под 50 точки, което е знак за 
сериозен проблем с корупцията. Това 
показва, че държавните институции 
трябва да станат по-прозрачни, а 
от влиятелните държавни служители 
трябва да се търси по-голяма отго-
ворност.7

България също се намира в група-
та на страните с високи корупцион-
ни нива (41 точки) и следва да положи 
сериозни усилия за преодоляване на 
това състояние.

Причините за корупцията за Бъл-
гария са различни. Те се коренят 
както във високата степен на об-
ществена търпимост спрямо това 
явление (гражданското общество все 
още не може да разгърне функцията 
си на обществен коректив), така и в 
слабата ефективност при прилагане 
на нормативната уредба, породила 
обществено недоверие към държав-
ните институции.

По време на прехода държавната 
администрация приема тежки проце-
дури за регистриране и лицензиране 
в различните сфери на икономиката, 
които и до днес трудно се преодоля-
ват. За разлика от повечето евро-
пейски страни не бе приет закон за 
лобизма (въпреки многото законопро-
екти), в нормативната уредба за фи-
нансиране на политическите партии 
също има какво да се желае. Тази по-
литика благоприятства засилването 
на корупционния риск на всички нива, 
като създава сериозни предпоставки 
за превръщане на корупцията едва ли 
не в общоприета норма.

Подобна ситуация не е в съответ-
ствие с моралните ценности и ут-

върдените принципи за функциониране 
на развитите демокрации. Ясно е, че 
особено голяма степен на обществе-
на опасност са корупционните прак-
тики по високите етажи на властта. 
Последните предизвикват трайна 
ерозия на доверието към институци-
ите и авторитета на нашата стра-
на в международен план. При това 
освен съществуващите трудности за 
доказване на определено деяние като 
корупция, поради сложния му харак-
тер, разкриването на корупцията по 
високите нива винаги има връзка със 
засягане на особено големи интере-
си и почти винаги е съпроводено от 
остра съпротива, която в известни 
случаи е в състояние да предизвика 
значими социални сътресения.8

Аналитичните изследвания върху 
корупционните практики по високи-
те властови нива в България сочат 
сериозни рискови тенденции за нацио-
налната сигурност. Корупцията оказ-
ва деструктивно въздействие върху 
държавността (деформира основни 
принципи на функционирането на пра-
вовата държава), уврежда трайно и 
в дългосрочна перспектива съществу-
ващия потенциал на обществото да 
функционира и да се развива в съот-
ветствие с общоприетите европейс-
ки ценности, като руши демократич-
ните устои при цялостното функци-
ониране на обществото.

Корупцията представлява сериоз-
на заплаха за устойчивото икономи-
ческо развитие на страната и благо-
състоянието на гражданите. Пряко-
то ù проявление води до значително 
ощетяване и неефективно разходване 
на средства от републиканския бюд-
жет; ограничаване на конкуренцията; 
създаване на допълнителни бариери 
пред бизнеса; неефективно използване 
на фондовете на Европейския съюз и 
други международни програми и про-
екти, по които България е страна, и 
т.н. Това води и до неоправдано пови-
шаване на социалната цена на рефор-
мите за българските граждани.

От гледна точка на националната 
сигурност особено значение има фак-
тът, че посредством корупционните 
практики се формира уязвима среда, 
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която е благоприятна основа за из-
граждане на удобни позиции за вли-
яние от страна на чужди специални 
служби, икономически и други субек-
ти, чрез които да се оказва евенту-
ално въздействие в определена посока 
при вземането на важни за страната 
решения, които да не съответстват 
на националния интерес.

Значителни вреди на национална-
та сигурност могат да се нанесат с 
корупционни действия, които да до-
ведат до забавяне или неизпълняване 
на международни задължения. Това 
е свързано с наказателни процедури 
от европейските институции срещу 
страната, което в най-висока степен 
би се отнасяло до дейности, свързани 
с енергетиката, комуникационните 
технологии, изграждането на инфра-
структурни магистрали и трасета, 
осъществяването на ключови рефор-
ми и др.9

Установено е, че във военната 
сфера корупцията се подхранва пре-
димно от администрацията, която 
се стреми към повече секретност, 
много често с основна цел да се при-
крият собствени грешки, както и ве-
домствени и лични интереси. Прави 
впечатление, че на фона на общата 
негативна оценка („Прозрачност без 
граници“) за корупционните нива в 
нашата страна, по отношение на во-
енната сфера България е поставена 
сред държавите с умерен корупцио-
нен риск. Според едно проучване ко-
рупцията в сектора на отбраната в 
света годишно възлиза най-малко на 
20 млрд. евро, а военните разходи са 
на стойност 1,6 трилиона долара. В 
него са участвали 82 страни, които 
покриват 94% от световните воен-
ни разходи за 2011 г. Анализирани са 77 
показателя, които покриват пет рис-
кови области в отбранителния сек-
тор – политика, финанси, персонал, 
операции и възлагане на обществени 
поръчки. На базата на резултатите 
„Прозрачност без граници“ прави за-
ключение, че над две трети от дър-
жавите, включително много от най-
големите търговци на оръжие, нямат 
действена защита срещу корупцията. 
Германия и Австралия са единстве-

ните страни от 82-те, участвали в 
изследването, които имат силни ан-
тикорупционни механизми. България 
е сред държавите с умерен корупцио-
нен риск в отбранителния сектор, за-
едно с Франция, Италия, Аржентина, 
Бразилия и Япония.

Тази оценка не бива да внушава 
прекален оптимизъм, защото в общ 
план нещата не изглеждат така. Ко-
рупцията и най-вече тази по високи-
те етажи на властта остава сред 
основните проблеми на българското 
общество. Тя заплашва съществува-
нето и спазването на социалните, 
правните и моралните норми у нас; 
засилва потенциала на организирана-
та престъпност; уронва авторите-
та на властите; отслабва тяхното 
функциониране и компрометира ре-
формите. Възможности за корупция 
създават недостатъците в управле-
нието на държавата и общините, из-
разяващи се в съзнателни или поради 
некомпетентност нарастване и ус-
ложняване на разрешителни и лицен-
зионни режими, липса на прозрачност 
и последователност при възлагане на 
обществени поръчки и разходване на 
публични средства.

Сред основните заплахи срещу на-
ционалната сигурност в резултат на 
корупцията може да се посочат ук-
репване на организираната и транс-
граничната престъпност; мащабен 
деструктивен ефект от стопански-
те престъпления, свързани с т.нар. 
сива икономика; все по-усложняващи 
се начини на изпиране на пари, които 
ощетяват държавния бюджет и под-
копават благосъстоянието и интере-
сите на гражданите; нарушаване на 
принципите за свободна конкуренция, 
ограничаване правата на потреби-
телите и стопанската инициатива 
и влошаване на инвестиционния кли-
мат.

По отношение на корупцията си-
ловите министерства и специалните 
служби носят значителна отговор-
ност за ефективното и рационално 
разпределяне и използване на осигуре-
ните от обществото финансови ре-
сурси. Липсата на по-голяма прозрач-
ност и ясна отчетност води до въз-
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никване на недоверие в обществото. 
Съмненията за непрозрачни сделки с 
военни имоти, обвиненията за нару-
шаване и заобикаляне на Закона за об-
ществените поръчки от висши дър-
жавни служители и военнослужещи се 
отразяват твърде негативно върху 
военната институция. При сегаш-
ната икономическа криза армията, 
полицията и службите няма как да 
останат изолирани от корупцията. 
Нейните прояви в по-големи или в 
по-малки размери имат изключител-
но вредни последствия за национал-
ната сигурност, а и за икономиката 
на страната. Българското общество 
е изключително чувствително към 
проявите на корупция в системата 
за сигурност, защото в представите 
на хората именно там са необходими 
кадри с висок морал, дълг и отговор-
ност.

За превенция и радикално проти-
водействие на корупцията са необхо-
дими сериозни и последователни уси-
лия от цялото общество. Тези усилия 
следва да се оформят като политики, 
насочени към изграждане на активно 

гражданско общество, реализиращо 
функцията си на коректив по отно-
шение на политическата корупция; 
повишаване на отговорността и про-
фесионализма на работещите в пуб-
личната администрация; създаване на 
условия за развитие на разследващата 
журналистика; въвеждане на антико-
рупционното образование като част 
от гражданското, а не на последно 
място, реформиране на съдебната 
система.

В тези усилия следва да се постигне 
оптималното състояние между без-
спорно необходимите „силови“ средс-
тва за противодействие на корупция-
та и така наречените меки средства, 
като засилване ролята на морала 
кото регулатор и на общественото 
мнение, създаване на по-строги ме-
ханизми за превенция и мониторинг 
на корупцията и др. Навременната и 
успешна реализация на тези полити-
ки ще спести голям обществен ре-
сурс – енергия, средства и време, и 
ще ускори времето за извървяване на 
пътя към развита демократична дър-
жава.
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Най-важната икономическа про-
мяна през последните няколко 
десетилетия е нарастващата 

глобализация на икономиката и на 
капиталовия пазар. Икономиките на 
отделните държави стават все по-
отворени, а глобализацията позво-
лява на хора и фирми да прехвърлят 
пари от една в друга държава с мал-
ки или без никакви препятствия. Ог-
ромни парични суми се придвижват 
свободно и бързо през границите на 
националните държави в търсене на 
най-благоприятно място и най-висо-
ко равнище на възвращаемост. Зна-
чително нарасналите обеми на при-
движвани капитали правят възможно 
пари с престъпен произход да станат 
част от този огромен поток. Все по-
трудно е да се разграничат средства, 
получени от законови икономически 
действия, придобити от престъпле-
ние.

Глобализацията, либерализацията 
на икономиките, премахването на 
границите, свободното движение на 
стоки и капитали превръщат в све-
товен феномена пране на пари. Тази 
стратегия съдържа четири стъп-
ки: глобална, регионална, национална 

и пак глобална. Първата стъпка е 
съгласуване между съществуващи или 
нови международни и регионални ме-
ханизми. Международната общност 
трябва да подпомогне регионите да 
въведат механизми за мониторинг на 
националното изпълнение на минимал-
ните стандарти. Щом бъдат опреде-
лени тези стандарти, се преминава 
към втората стъпка. С нея се цели 
постигане на по-голяма еднаквост 
между регионите. Всички регионални 
механизми трябва да се координират 
глобално. Процесът на глобализация 
на политиките за противодействие 
на прането на пари трябва да пре-
мине през серия от стъпки, където 
хармонизацията на политиките на 
национално и регионално равнище 
представляват съществена част от 
бъдещите действия.

ПОДХОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
КОЕ Е ПРАНЕ НА ПАРИ

Предмет на пране са мръсни пари, 
т.е. с престъпен произход.

Три са основните престъпни подхо-
да: първият е най-радикален и включ-
ва в кръга на мръсните пари всич-

ПРОБЛЕМЪТ
„ПРАНЕ НА ПАРИ“

Доцент д-р Камен ПЕНКОВ

The article „The issue of money-laundering“ (author Kamen Penkov) deals with 
money-laundering as an international and domestic problem. It argues that it is 
necessary to elaborate an integrated strategy on international, regional and national 
level to counteract this crime. The article further points to the positive effect of designing 
and implementing, as a prevention measure, joint policies which are harmonized on 
national and regional level. The subject matter, the notion of money-laundering, and 
the international and domestic legal framework for counteracting different elements 
of this crime are further outlined. The article gives an account of the technology of 
money-laundering and the particular criminal methods. Special attention is paid 
to specific criminal methods used in Bulgaria as well as to the national system for 
counteracting money-laundering.
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ки печалби, получени по престъпен 
начин, независимо от вида на пре-
стъплението. Печалбата е основна 
цел на организираната престъпност, 
а за да може да се увеличава, е не-
обходимо да се „вкара“ в легалната 
икономика, което е възможно чрез 
изпиране на мръсни пари. Вторият е 
значително по-ограничен и включва в 
кръга от престъпления деяния, които 
са инкриминирани от законодателя и 
се извършват или само от престъп-
ни организации, или са в много тясна 
връзка с дейността на организира-
ната престъпност. Третият е най-
ограничен – Франция и Испания ин-
криминират като „пране на мръсни 
пари“ действия за прикриване произ-
хода на печалбите от престъпления, 
свързани с наркотици.*

Третият подход опира до банкова-
та тайна – прането на пари е пряко 
свързано с банковата и финансовата 
система. Предназначението на банка-
та е да приема депозити, които да 
съхранява и управлява. Проблемът с 
банковата тайна е свързан с идентифи-
кация на клиента и установяване про-
изхода на парите, а прането на пари 
се извършва, за да се прикрият про-
изходът на капиталите и техният 
собственик.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО
 „ПРАНЕ НА ПАРИ“

В тесен смисъл прането на мръс-
ни пари се определя като смяна/об-
мяна на банкноти с престъпен произ-
ход в други имуществени стойности. 
В широк смисъл то е рециклиране на 
престъпни имуществени стойности 
в нормалния стопански оборот с ог-
лед на прикриване на техния произ-
ход. Прането на пари може да се оп-
редели като действия, извършени за 
прикриване произхода на придобити 
чрез престъпление, печалби и техния 

* Конвенция на ООН за борба с неза-
конния трафик на упойващи вещества 
от 19 декември 1988 г. Ратифицирана от 
Народното събрание със закон от 15 юли 
1992 г. – В: Държавен вестник, бр. 60 от 
24 юли 1992 г.

собственик с цел участие в легалната 
икономика.1 Разликата между легална 
дефиниция и криминологичното опре-
деление на пране на пари е, че зако-
нодателят очертава признаците на 
деянието, което е винаги проява на 
конкретно наказателно-отговорно ли-
це, а криминологичното определение 
разкрива социалните аспекти на пра-
нето на пари като антиобществена 
дейност не толкова като деяние, кол-
кото като процес.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Международна нормативна уредба
Документи от общ характер са 

Препоръки на Базелския комитет за 
банково регулиране и надзорна дей-
ност от 12 декември 1988 г., Пре-
поръки на Специализираната служба 
за финансов контрол от 7 февруари 
1990 г., Директиви на Европейската 
общност от 10 юни 1991 г.

Международни конвенции са Кон-
венция на ООН за борба срещу неза-
конния трафик на упойващи вещества 
и психотропни субстанции от 19 де-
кември 1988 г., Конвенция на Съвета 
на Европа относно прането, разкри-
ването и конфискуването на доходи 
от престъпления от 1990 г.2

Вътрешна нормативна уредба
В българското законодателство 

престъплението „пране на пари“ е 
предвидено в чл. 253 от Наказател-
ния кодекс: „Който извърши финансо-
ва операция или сделка с имущество, 
или прикрива произхода, местонахож-
дението, движението или действи-
телните права върху имущество, за 
което знае или предполага, че е при-
добито чрез престъпление или друго 
обществено опасно деяние, се наказва 
за изпиране на пари с лишаване от 
свобода от една до шест години и 
глоба от три хиляди до пет хиляди 
лева“.

Субект на това престъпление 
може да бъде всяко наказателно от-
говорно лице. Предмет на престъпле-
нието са чужди движими вещи (най-
често пари), които имат престъпен 
произход, и то пак от престъпление, 
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което ги е придобило в готов вид, 
а не ги е произвело. Изпълнителното 
деяние се осъществява в извършва-
нето на юридически действия с вещ, 
придобита от престъпление. Цел-
та на тези действия е произходът 
на имота да се легализира, т.е. да се 
заличи неговият престъпен произход 
чрез поредица от правни и фактичес-
ки действия.

Престъплението е резултатно. 
Формата и видът на вината са пре-
кият умисъл за извършването му. Де-
ецът трябва да съзнава, че вещта е 
придобита от престъпна дейност, но 
наказуемостта не се изключва дори и 
да не го знае. Достатъчно е лицето 
да предполага, че може би е придо-
бита от престъпление. Наказателно 
отговорно е и лицето, което придо-
бие, получи, държи, използва, преобра-
зува или спомогне по какъвто и да 
е начин за преобразуването на иму-
щество, за което знае или предпола-
га към момента на получаването му, 
че е придобито чрез престъпление 
или друго обществено опасно деяние. 
Квалифицирани състави се съдържат 
в чл. 253, ал. 3, 4 и 5 от Наказателния 
кодекс.

Наказанието е лишаване от свобо-
да от една до осем години и глоба от 
пет до двадесет хиляди лева, когато 
деянието е извършено от две или по-
вече лица, сговорили се предварител-
но, или от лице, което действа по 
поръчение или в изпълнение на реше-
ние на организирана престъпна група; 
два или повече пъти; от длъжност-
но лице в кръга на службата му; чрез 
откриване или поддържане на сметка 
във финансова институция под фик-
тивно име или под името на лице, 
което не е дало своето съгласие за 
това.

Наказанието е лишаване от сво-
бода от 3 до 12 години и глоба от 
20 000 до 200 000 лева, когато деяние-
то е извършено със средства или иму-
щество, за които деецът е знаел или 
е предполагал, че е придобито чрез 
тежко умишлено престъпление. Кога-
то средствата или имуществото са 
в особено големи размери и случаят е 
особено тежък, наказанието е лиша-

ване от свобода от 5 до 15 години и 
глоба от 10 000 до 30 000 лева, като 
съдът лишава виновния от права.

ПРОЦЕСЪТ НА ПРАНЕ 
НА ПАРИ

Традиционният цикъл включва три 
основни фази:

• Незаконен продукт – придобита 
печалба в резултат на престъпна 
дейност. Световното стопанство 
предлага възможности за бързо вкар-
ване на незаконния продукт и той се 
включва в цикъла на пране на пари.

• Разпределяне на незаконния про-
дукт – това е раздробяване на про-
дукта, в резултат на което всяка 
част придобива самостоятелност и 
необвързаност с него. Целта е да се 
заличат следите на паричната сума, 
мястото, откъдето е пусната по 
трасето, лицата, свързани с първона-
чалния момент „пускане“. Прикрива-
нето на трасето включва дейности 
на участващи в престъпна организа-
ция лица и длъжностни лица от бан-
ковата и финансовата система.

• Интегриране – заключителен 
етап от цикъла на пране на пари, 
когато преминалият по трасето не-
законен продукт се сраства с чисти 
пари. От този момент те могат да 
се легитимират като законно придо-
бити и принадлежащи на определен 
собственик, който свободно оперира 
с тях в легалната икономика.

Срокът за пране на пари зависи 
от обема им, системата, в която се 
вкарват, дължината на трасето, из-
ползваните техники, уменията на 
„специалистите“ в тази област; 
сътрудничеството, оказвано от длъж-
ностни лица. Сроковете могат да бъ-
дат кратки, средни и дълги.

МЕТОДИ НА ПРАНЕ НА ПАРИ

Общи методи за пране на пари
Те включват следните начини на 

действие: незаконно внасяне/изнася-
не на пари и/или ценности; внасяне 
на пари в различни банки; раздробя-
ване на престъпния продукт; само-
финансиран заем; компании фантоми; 
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търговско предприятие като „перал-
ня“ за мръсни пари; организиране или 
участие в хазартни игри; нелегални 
банки; купуване на билети; фалшиви 
фактури; купуване на банки; обмяна 
на мръсни пари.

Използват се и други методи и 
форми за пране на пари:

• Офшорни компании – целта им 
е участие в транснационалния про-
цес на пране на пари и придобиване 
на огромни имущества чрез мръсни 
пари. Офшорната зона е свързана с 
регистриране на фирми, а финансови-
ят рай има отношение към прането 
на мръсни пари.

• Зони – нисък или нулев данък, с 
липса на валутен контрол; аноним-
ност на лицата, регистрирали компа-
нията и предмета на дейност; бързо 
и сравнително евтино банково об-
служване; минимална отчетност.

• Финансов (данъчен) рай (такава е 
възприетата международна лексика), 
чиито особености са: пълен отказ на 
даване на информация на друга държа-
ва относно финансови операции; неза-
бавен превод на банкови депозити на 
дружеството депозитар; законода-
телство, което гарантира тайна на 
дружествата; оптични електронни 
комуникации; стриктно законодател-
ство по банковата тайна; използване 
на големи международни валути като 
разплащателно средство; благопри-
ятно разположение, комуникации и 
връзки с богати съседни страни.

• Инвестиране на изпрани пари – в 
света на глобалното стопанство 
всеки може да инвестира в страна, 
която е на хиляди километри от мяс-
тото, където е действала (или дейс-
тва) престъпната организация. На-
лице е интегриране във финансовата 
система, което открива пътя към 
значителни инвестиции във финансо-
вата сфера.3

Специфични методи за България
• Пране на пари чрез строителс-

тво. За пране на значителни обеми 
пари се предпочитат сектори от 
икономиката с голям оборот, защо-
то вкарването на мръсни пари в тях 
е по-незабележимо.4 През последните 

години в България се инвестираха ог-
ромни мръсни суми в строителство 
и недвижими имоти. Това веднага 
води до печалба, тоест чисти пари, 
които може да се декларират, без 
значение реално за колко е купено и 
впоследствие продадено въпросното 
имущество. По документи може да 
изглежда, че си го купил евтино, про-
дал си го много скъпо, а на практика 
да няма разлика в сумите. С такава 
печалба лесно се оправдават незакон-
ни приходи.

Сделките със земя, изграждането, 
купуването и препродаването на цели 
обекти също са сред предпочитани-
те начини за пране на пари. Данъч-
ната оценка на земя от ниска кате-
гория – за земеделски нужди, е много 
по-ниска, дори тя да е на атрактивно 
място. Ако впоследствие се прекате-
горизира, така че да стане годна за 
строителство, стойността много-
кратно се завишава. Тогава теренът 
може да се продаде на много по-висо-
ка цена или ако „инвеститорът“ има 
строителна фирма, да вдигне сграда. 
Първоначалната инвестиция, която 
трябва да докаже, е малка.*

Шефът на строителна фирма 
може да вкара много незаконни пари, 
да купи материали на ниски цени, да 
плаща на работниците си мижави за-
плати по документи и да купи земя 
с ниска данъчна оценка. Така офици-
алните му разходи пред държавата 
за построяването на съответната 
сграда са минимални. Когато пусне 
сградата за продажба (а доскоро це-
ните на недвижимите имоти бяха 
много високи), може да се окаже, че 
по документи разходите му са при-
мерно пет хиляди лева, а е спечелил 
пет милиона лева. Декларира се огро-
мен размер на печалбата, което вече 
са чисти пари, от легален бизнес.

* Пример за това е, че в строителната 
си фирма той може да наеме работници на 
минимална заплата, а на практика да им 
плаща по 50–100 лева дневна надница. За 
два дена работниците могат да изкарат 
повече, отколкото работодателят декла-
рира пред държавата, че им плаща за цял 
месец. Оттук официалните разходи допъл-
нително падат.
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Възможно е да се перат пари и 
чрез купуване на сграда от добро-
съвестен строител, докато още не 
е издаден акт за имота на етап Акт 
14 или Акт 16. Тогава данъчната 
оценка е в пъти по-ниска. Купуват се 
готовите апартаменти и след като 
бъдат издадени всички актове, кои-
то ги правят годни за обитаване, се 
препродават на много по-висока цена. 
По този начин също може да се де-
кларира огромна печалба и да се изва-
дят чисти пари.5

• Пране на пари от трафик на хора 
и сексуална експлоатация. При трафи-
ка на хора има предварителни стъпки, 
свързани с натрупването на мръсни 
пари и внасянето им в България. Та-
кива пари влизат в страната по три 
основни начина – чрез куриери, прево-
ди (през банкови институции или със 
системите за бързи парични преводи) 
или чрез купуване на стоки – дрехи, 
обувки, парфюми, бижута, автомоби-
ли и др.

Пари от трафик на хора и сек-
суална експлоатация се вкарват и 
изпират в България и чрез куриери. 
Първият тип куриери пренасят пари 
до разрешения от държавата макси-
мум, който не подлежи на деклари-
ране – 10 000 евро на човек. Това се 
осъществява няколкократно в седми-
цата чрез полети на нискотарифни 
самолетни компании. Вторият тип 
куриери се ангажират с контрабанден 
пренос на големи суми. Те обикновено 
са доверени лица, които преминават 
границата, вършейки нарушението, 
но без това да се отразява видимо на 
поведението им.

По-големите организации за тра-
фик на хора прибягват и до коруп-
ционни схеми, улесняващи дейността 
им. В отделни случаи те биват под-
помагани от служители на гранични-
те служби и други институции. Често 
като куриери се използват шофьори, 
стюардеси в автобусни или самолет-
ни линии.

• Пране на пари чрез препродажба 
на автомобили. Ако сводник иска да 
върне пари в България, купува скъп 
автомобил и го вкарва в страната. 
Той може да бъде предложен пример-

но за 80 000 лева (дори без печалба). 
Така сводникът внася парите си в 
България безпроблемно.* Ако ползва 
банка, система за бързи парични пре-
води или куриери, сумата трябва да 
се декларира, за да се ползва свобод-
но в България. Всяко деклариране на 
по-голяма сума е свързано с допълни-
телен риск от разкриване. По тази 
причина един от най-предпочитаните 
начини за внасяне на пари от трафик 
на хора е чрез купуване на стоки.

• Пране на пари чрез внасяне на дре-
хи, бижута и други стоки. Освен ав-
томобили в България се внасят сто-
ки, купени с пари от трафик на хора. 
Стоките се избират и купуват на 
атрактивни цени (примерно от аут-
лети), като в България са осигурени 
магазини, в които те се продават на 
завишени цени. Така се затваря цикъ-
лът на пари, заработени от прости-
туция – стока, пласирана на пазара в 
България – изпиране на пари.

След като мръсните пари се вне-
сат в България, тяхната реализация 
зависи от бизнес интересите на пре-
стъпните организации, в които се 
натрупват. Не са установени случаи, 
в които проституиращи момичета 
да могат да реализират печалбата си 
чрез сериозна инвестиция.

• Пране на пари чрез селско сто-
панство, земеделие и животновъд-
ство. Тук най-често се използват за 
„трамплин“ данъчните облекчения за 
земеделските производители, канди-
датстването по различни европейски 
проекти и програми, получаването 
на субсидии. Практикуват се различ-
ни схеми, чрез които мръсните пари 
се обявяват като чиста печалба от 
съответната земеделска дейност, а 
така те придобиват легитимен ха-
рактер.

• Пране на пари чрез инвестиране в 
търговски обекти. Един от най-попу-
лярните начини за пране на пари е 
чрез регистриране и дейност на тър-

* Когато сводник в западноевропейски 
град има 7 – 8 момичета, те изкарват око-
ло 8000 евро на ден, а той получава чисто 
около 3500 – 4000 евро. Така за десетина 
дни може да разполага с около 40 000 евро.
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говски обекти – например кафене, 
магазин, ресторант. Декларират се 
много по-големи от реалните оборо-
ти. Тук съществува риск поради опас-
ността от финансов и данъчен кон-
трол, който лесно може да разкрие 
престъпната схема.

• Пране на пари чрез заеми от бан-
ка. Един от най-често практикува-
ните методи за пране на пари е тег-
лене на кредит чрез ипотекиране на 
наличен имот. Сумата от кредита 
се инвестира в бизнес проект, от 
който се акумулира печалба. Завише-
на с мръсните пари, тя започва да 
се обявява като печалба и приходи 
от дейността. Освен това се пла-
щат данъци и се погасяват сумите 
по кредита. Така се реализира чист 
остатък, с който се разширява дей-
ността и се развива нов вид бизнес, а 
парите са изпрани.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НА ПРАНЕТО НА ПАРИ

Това противодействие е неразделна 
част от по-широкото противодейс-
твие срещу организираната престъп-
ност. Характерно за мерките, които 
се вземат, е фактът, че икономи-
ческите санкции се разглеждат като 
по-ефективни, отколкото арестуване 
на членове на организирани престъп-
ни групи. Чрез проследяване пътя на 
парите, получени по престъпен на-
чин, и налагане на наказателни мерки, 
като конфискация на имущество и 
други икономически санкции, не само 
се стига до извършителите и техни-
те престъпления, но и се нанася удар 
по основната причина престъпният 
свят да бъде силен и устойчив – по-
ради икономическата сила и властта, 
които му дават големите суми, полу-
чени от престъпна дейност.

Инициативите за противодейс-
твие на прането на пари са насочени 
към блокиране на взаимодействието 
между финансовите институции и 
извършителите. Основната цел на 
тези инициативи е да направят фи-

нансовия пазар прозрачен, да се ми-
нимизират движението на престъп-
но спечелени пари и тяхното влияние 
върху легални отрасли и индустрии.

Противодействието на изпиране-
то на пари е част от непрекъснато 
развиваща се система, която, за да 
функционира правилно и ефективно, 
трябва да се осъществява на глобал-
но, регионално и национално равнище.

* * *

Въвеждането и обновяването на 
правилата и законодателството за 
противодействие на прането на пари 
се приемат като приоритетна об-
ласт, тъй като все повече държави 
разпознават заплахата от този вид 
престъпност за местните държавни 
интереси и задълженията към све-
товната общност, наложени чрез 
глобални и регионални инициативи.

През изминалите няколко десети-
летия станахме свидетели на нови 
инициативи, нова култура за проти-
водействие на прането на пари. Те 
трябва да бъдат не само приети, но 
и ефективно да се прилагат и дораз-
виват, за да доведат до желаните 
резултати. Признавайки, че прането 
на пари е проблем, който изисква гло-
бални решения, трябва да се приеме и 
това, че е необходима глобална стра-
тегия за осъществяване на този под-
ход.6 Без участие на всички региони 
и национални държави, без ясни хар-
монизирани политики усилията срещу 
прането на пари са безполезни.

Превантивните стратегии тряб-
ва да бъдат насочени към ясна иден-
тификация на компаниите и точна 
информация за поведението им във 
финансовия и икономическия сектор; 
законодателно регламентиране лими-
та на финансовата тайна; законода-
телни мерки, предвиждащи конфиска-
ция на придобитото в резултат на 
престъпна дейност на организирана-
та транснационална престъпност; 
създаване на глобален и регионален 
организационен механизъм.
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ЦЕННОСТИТЕ КАТО ОСНОВЕН 
ОРИЕНТИР ЗА СЪВРЕМЕННОТО

ЛИДЕРСТВО

Подполковник д-р Димитър ДИМИТРОВ

The aim of the article „Values as a fundament of the leadership today“ (author 
Lt.Colonel Dimitar Yankov Dimitrov, PhD, Rakovski National Defense Academy, 
Bulgaria) is to describe the system of values in modern leadership. The author`s 
assumption is based on the concept that values are fundamental for shaping culture 
related practices as a whole. Human behaviors are examined from the perspective of 
people`s notion of the meaning of life and how they satisfy their basic needs. 

The role of leadership is demonstrated by presenting an integrative leadership 
model. Army values are considered as a core approach to exerting influence and the 
connection with the values of the civil society is sought. Ethical thinking and ethical 
standards are set as a precondition for building values and moral standards in the 
army. This connection demonstrates a broad area of important skills to be developed 
in the military organization.

The theories of transformational and charismatic leadership are shown as a basis 
for building ethical thinking and army values in carrying out the assigned tasks.

Преосмислянето на събитията 
от близкото минало, както 
и на тези, на които сме били 

преки свидетели, предполага преоцен-
ка на възприятията за произтичащо-
то и схващанията за ефективно уп-
равление на настъпващите промени в 
обществото и в организациите. Ли-
дерството, повлияно от тези проце-
си, е призвано да покаже същностни-
те ориентири и приоритети, които 
да осмислят човешката дейност. Раз-
витието на лидерските отговорнос-
ти се предопределя от процесите на 
глобализация, промените в средата за 
сигурност, обществените и персонал-
ните ресурси за справяне с действи-
телността. Организационният рас-
теж е постоянна цел, а основните 
индикатори са ориентирани към „ин-
теграция“, „динамика“ и „скорост“.1

Закономерно биха могли да възник-
нат следните въпроси. Как предизви-

кателствата на деня и начините за 
тяхното преодоляване рефлектират 
върху пряката работа на лидерите 
в обществото, а и в армията? Кои 
са основните доминиращи фактори и 
водещи характеристики, формиращи 
лидерския стил? Каква е тенденци-
ята, която следва лидерството по 
естествения си път на развитие в 
търсене на организационна ефектив-
ност?

Нестихващите знакови сигнали 
от водещи световни и европейски ор-
ганизации и съюзи намират актуален 
прочит и в нашето общество. Днес у 
нас са факт изисквания*, предявявани 
към кандидатите за постове в сис-
темата на държавното управление, 
ангажиращи ни не само на емоционал-
но, но и на рационално равнище при 

* Например процедурите за избор на 
членове на Конституционен съд и главен 
прокурор в България в края на 2012 г.

КРЪГОВРАТИ



К
РЪ

ГО
ВР

А
ТИ

144

оценяването им като индивиди. Като 
общество издигаме и сме склонни 
да споделяме по-високи стандарти 
на поведение, които доскоро бяхме 
склонни да подминаваме по различ-
ни причини… Изборът, възлагането 
и изпълняването на задълженията 
на редица ключови длъжности в сис-
темата на държавното управление 
и институциите придобиват нови 
измерения. Все по-голямо значение 
се придава, освен на изискването за 
съответствие на професионалната 
пригодност, и на оценката за при-
съствието на личността в нейната 
цялост. Акцентът се поставя върху 
споделянето на общочовешките и на-
ционалните ценности: морален облик, 
чистота в отношенията, воля за 
постигане на целите и последовател-
ност в усилията за превръщане на 
думите в дела. Силата на тези теми 
неминуемо намира отзвук и във воен-
ната организация.

Коя е основата, която формира и 
направлява поведението на хората? 
В някои случаи липсата на достатъч-
на информираност по въпроса тласка 
хората да приемат априори наследс-
твеността (всеки е такъв, какъвто 
се е родил), повлияна от гените, като 
фактор с универсално предназначение. 
Всъщност научният подход предлага и 
друг поглед към проблема. Изследване-
то на влиянието на наследственост-
та като определящ фактор върху по-
ведението на хората протича през 
годините с променлив успех. Днес се 
приема определящата роля на гените 
при формиране белезите на човешка-
та анатомия (цвят на очите и кожа-
та, форма на лицето, телосложение 
и т.н.), някои черти на личността и 
темперамента (фенотипната струк-
тура)2. Докато личностните харак-
теристики по успореден път биват 
повлияни най-вече от факторите на 
средата (в над 60% от изследвани-
ята). Съществен момент представ-
лява и фактът, че остава непотвър-
дена хипотезата, свързваща фактора 
„наследственост“ при ценностната 
ориентация и социализацията на ин-
дивидите и културите.3 В резултат 
остават спорни допусканията за мяс-

тото на наследствеността (от по-
зиция на генетичната архитектура) 
при формирането на етиологията на 
личността. По този начин дори да-
ден човек да е роден с по-добро ка-
чество на мозъчната тъкан в срав-
нение с друг, но живее във фашистка 
държава, е вероятно по-лесно да се 
превърне във фашист – твърди Жак 
Фреско.4 С други думи, мозъкът не 
притежава естествен биологичен ме-
ханизъм да оценява действителност-
та, като придава значимост на въз-
приетата информация. Наличието 
на знание за живота, посредством 
натрупания опит у хората, изгражда 
способностите ни за оценка на реал-
ността. Човешкото поведение е ре-
зултат на познанието ни за света и 
отношението към него. Нашето по-
ведение и ценности са отражение на 
културата, на която сме изложени. 
Фреско твърди, че ако сме в ролята 
на лице, отгледано от амазонско пле-
ме, вземащо главите на враговете си, 
ще бъдем склонни да възприемаме и 
да копираме техния модел за значими 
практики. Тоест това са практики, 
които са нормални и очаквани за хо-
рата в културата домакин, в която 
се прилагат. Това ги прави разпозна-
ваеми, очаквани и желани от отдел-
ния индивид.

Съществен е въпросът коя следва 
да бъде водещата характеристика на 
културата*, която повлиява и направ-
лява практиките на хората? Според 
редица изследователи на културната 
специфика (E. Hall, от 1959 до 1998; E. 
Hall, M. Hall, 1987; M. Rokeach, 1973; 
Ch. Dodd, 1995; Х. Хофстеде, 2001; 
Ф. Тромпенаарс и Ч. Хампдън-Тър-
нър, 2004; S. Schwarz, от 1994 до 2006; 
Сн. Илиева, 2010, Цв. Давидков, 2010 
и др.) ценностите формират т.нар. 
вътрешен ориентир на хората и най-
устойчивата структура на човешка-

* Визира се представата за „култура 
две“ – модели на мислене, усещане и дейс-
твие у хората, обусловени от влиянието 
на средата, проявяващи се в конкретни 
представи и склонност да се постъпва по 
определен начин. – Вж. Х о ф с т е д е, Х. 
Култури и организации. Софтуер на ума. 
София: Класика и стил, 2001, с. 4 – 8.
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та психика. Съвкупността от ори-
ентири за личността и групите от 
хора са базови за практиките, които 
те реализират. При наличие на сход-
ство или различие в ценностната пер-
спектива в различните общности се 
осъществяват съответно и различни 
поведенчески решения.5 Присъствие-
то на ценностите в живота на хо-
рата заема централно място, което 
пропива същността на културата.6 
Културната специфика е резултат, 
а не първопричина за разнообразието 
в начините на „мислене“, „усещане и 
„действие“.7 За целите на настоящия 
преглед ще използваме позицията на 
Шалом Шварц за ценностите: „жела-
ни, трансситуационни цели, които ва-
рират по значимост и функционират 
като ръководни принципи в живота 
на хората или групата“8. Основното 
теоретично допускане при Шварц е, 
че ценностите са „когнитивни репре-
зентации на три универсални човеш-
ки потребности – потребностите 
на организмите като биологични ор-
ганизми, потребностите от коорди-
нация на социалното взаимодействие 
и потребностите от съхранение и 
добруване на социалната група“. През 
живота си хората се научават да 
представят трите групи потребнос-
ти като свои съзнателни цели, при-
давайки им различна тежест. Струк-
турата на ценностната система 
на индивидуално и културно равнище 
отразява психологическата динамика 
на конфликт и съвместимост между 
отделните ценности.9

Структурата на ценностната сис-
тема на културно равнище изпълня-
ва регулираща функция за човешките 
дейности, като задава присъщите ù 
приоритети за живота на хората. 
Шварц смята, че индивидуалното и 
културното равнище не са незави-
сими, а взаимно се обуславят, като 
се създават и условия за съвмести-
мост и комфорт на ценностните 
приоритети.10 Наличието на цен-
ностен дисбаланс дезориентира лич-
ността, поставяйки я в позиция да 
предприеме действия, за да намали 
несъответствието според актуални-
те реалности. Поради тази особе-

ност е съществено на национално и 
организационно ниво да бъдат зало-
жени желани и очаквани ориентири 
(стандарти) за поведението на хора-
та, и то априори предотвратяващи 
потенциален дефицит или ценностен 
конфликт. Гражданите в общество-
то и служителите в организациите 
се нуждаят от тези ориентири с ек-
зистенциално значение, за да се при-
даде тласък в усилията им и те да 
бъдат фокусирани в посока личен и 
организационен успех.

Съществена особеност на ценнос-
тната рамка у членовете на една кул-
тура е да отразява особеностите на 
ценностната им социализация. Това 
съответствие осигурява поддържане 
на културните елементи в система, 
където са налице йерархия, взаимна 
свързаност, инертност, степен на 
изменчивост, достъп на външно вли-
яние. Културната система* в нейна-
та цялост в крайна сметка изпълнява 
съществена роля – смислообразуваща 
за отделната личност и за другите в 
културата.

Основната функция на смисъла е 
да състави оценка на жизненото зна-
чение на обстоятелствата за човека 
и избора от възможности пред него 
като потенциални поведенчески избо-
ри. Присъствието на смисъл придава 
значимост на начинанията, подкрепе-
ни от потребностите, които захран-
ват мотивите за действие.

В търсене на отговора за ин-
тегритета на вътрешния свят на 
човека днес теоретичните възгледи 
са отправени в търсене на активна 
въвлеченост в дейността при съста-
вяне на смисъла. Интернализирането 
на различни смислови образувания се 
предопределя от изменчивостта на 
културния и социалния контекст. Не-
прекъснатата динамика на живота 
води до непостоянство на социалните 

* Културната система като строеж, 
съставен от три области на културни-
те елементи: 1. Ценности, идентич-
ност, светоглед; 2. Технологии, ритуали, 
правила; 3. Обществени системи. – Вж. 
D o d d, C. (1995) Dynamics of Intercultural 
Communication, Fourth edition, Broun & 
Benchmark, Dubuque, USA, рр. 36 – 57.
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ценности. Вследствие на това хората 
от различните култури и поколенията 
в тях, приемайки новите реалности и 
носените от тях идеи, ревизират от-
ношението към авторитетите, граж-
данските права, политическата и ико-
номическата алтернатива, приема-
нето на различията и т.н. В крайна 
сметка нестабилността на ценнос-
тите води до корекция на смислови-
те структури. Посочените законо-
мерности се наблюдават не само при 
общества в преход, но и там, къде-
то животът следва закономерния си 
ход – преследване на по-обещаващата 
алтернатива за просперитет.

Хората, водени от необходимост-
та да претворяват реалността в 
стабилна и непротиворечаща си сис-
тема, формират убеждението за све-
та като имащ или нямащ смисъл.11 
Този смисъл води до усещане за пред-
видимост, контрол над средата, спра-
ведливост и т.н., или до оценки в про-
тивовес на тях. Необходимо е да бъде 
отчетен фактът, че смисловата сис-
тема способства за интегриране на 
целия живот на човека от конкретна-
та ситуация до екзистенциалното му 
съществуване.12 По този начин сте-
пента на отразяване на конкретен 
детайл от реалността в практиките 
на индивида със структурата и йерар-
хията на смисловите образувания в 
културата и най-вече с ценностите 
определя неговата социализация и на-
сочва избора в жизнения път.13

Взаимодействието между индивида 
и обкръжаващата среда е представе-
но от Сиймор Епщайн.14 Според него 
човек задоволява индивидуалните си 
потребности, като изгражда цялост-
на картина за света и за себе си. В 
зависимост от начините за постига-
не баланс на потребностите хората 
формират индивидуален стил, както 
и различни равнища на свързаност със 
заобикалящата ги действителност. В 
съответствие със „синергичния път“ 
за задоволяване на потребностите 
се избягва и потенциален вътрешен 
конфликт у личността. Това е основа 
за постигане на увереност, сигурност 
и благополучие не като самоцел, а в 
унисон с очакванията на другите.

На следващо място, базисните 
потребности пораждат базисни 
вярвания. Комбинацията между оп-
тимистични очаквания, ориентация 
към доброжелателност в отношени-
ята, позитивна самооценка и само-
утвърждаване, компетентност и мо-
ралност способстват за формиране 
на убеждения за другите, като пома-
гащи и заслужаващи доверие.

Удовлетворяването на базисна по-
требност*, свързана с позитивен 
личностен афект, води към унисон 
със самата личност, но и до унисон 
с очакванията на другите значими и 
обществото като цяло. По този на-
чин формирането на представата за 
действителността като стабилна и 
съгласувана система от вярвания фор-
мира възприятия за света като имащ 
или нямащ смисъл, не само на инди-
видуално ниво. Интерес представ-
лява и холистичната преработка в 
преживелищната система, формира-
ща усещането за целокупност в пред-
ставите. Съществен белег на прежи-
велищната система е работата ù на 
„заден план“, без влагане на волеви уси-
лия от страна на личността.15 Нейна-
та най-значима роля е задаването на 
общото схващане по темите на деня, 
като предполага отговор на въпроса 
„какво“. Това я поставя във водеща 
позиция пред рационалния компонент, 
който проправя път и дава отговор на 
въпроса „как“. Разбирането на смисло-
вата система е съществено, защото 
ориентира отношението на личност-
та към средата. Изгражда се „линия-
та“ цел – мотив – резултат. Служещи-
те във военна организация се нуждаят 
от ориентири, които да са разпознава-
еми от всички**, в чийто интерес те 

* Според Сиймор Епщайн когнитив-
но-преживелищната теория приема нали-
чието на две главни базисни потребнос-
ти – хедонистичен принцип и потребност 
от поддържане на възбудата в хомеоста-
тични граници. – По-подробно вж. К а р а-
с т о я н о в, Г. Психология на преднамере-
ното влияние. София: Изток-Запад, 2012, 
с. 102 – 108.

** Последователите на лидерите от 
подразделението им, военното формирова-
ние и хората в обществото.
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полагат своите усилия. Поради тази 
причина залегналите близки вярвания, 
проявяващи се като сходно „кодиране“ 
на намеренията в отдаваните запове-
ди и вземаните решения от суверени-
те, гарантира до голяма степен „раз-
познаване“ и „споделяне“ от страна 
на последователите им. Основният 
движещ механизъм, който осигурява 
споделяното разбиране в случая следва 
да се дължи на армейските ценности. 
Всъщност използвайки аналогията с 
„кодиране на информация“, в конкрет-
ния случай ценностите играят ролята 
на „шифър“.

Направеният преглед съдържа съ-
ществен компонент – връзката обще-
ство – лидери в организациите (по-
конкретно военната). Този факт е 
отчетен в доктрината за военно 
лидерство в Канада.16 Лидерството 
в канадската армия се основава на 
законността и легитимния автори-
тет на лидерите. Тази взаимовръзка 
е резултат от споделяните ценности 
в канадското общество и е пропита 
във всички нива на организационната 
йерархия в армията ú. Залегналите 
принципи пред военните лидери имат 
следното съдържание:

• върховенство на закона за всеки 
от членовете на военната организа-
ция;

• изучаване и познаване на задъл-
женията, произтичащи от законите 
и правилниците за изпълняване на 
функционалните задължения;

• подкрепа на законността в 
съответствие с ценностите в обще-
ството.

Така поставен, проблемът предпо-
лага преглед на концептуалната ос-
нова, на която се разглеждат и раз-
виват принципите на съвременното 
военно лидерство. На следващо мяс-
то, е необходимо да се идентифицира 
основата, определяща включването 
и взаимодействието на личността 
(във военна униформа) със социално-
то ù обкръжение (последователи, во-
енно формирование, общество).

Сред доказалите се в практиката 
е интегративният модел17 за лидерс-
тво, който е послужил за основа в 
модела за военно лидерство в канад-
ската армия18. Във фиг. 1 са показани 
основните структурни елементи на 
модела.

Съществено предимство на ин-
тегративните модели за военно ли-

Характеристики на
лидера:

• технически;
• когнитивни;
• социални;
• личностни;
• мотивация;
• армейски ценности

Персонална власт:
• експертна;
• референтна;
• свързваща

Намерение на
лидера

Постигнати резултати:
• успех на мисията;
• благополучие на

членовете;
• привързаност към

организацията;
• вътрешна интеграция;
• външна адаптивност

Характеристики на задачата, групата, системата,
институцията и средата

Индивидуален и групов
потенциал, поведение и

изпълнение

Влияние на
лидера

Водещи ценности
Граждански, юридически, етични. Норми с

отношение към етоса на военните

Индивидуални
характеристики

Ситуационни
характеристики

Фиг. 1. Основни компоненти в интегративния модел за лидерство в армията 
(по: CF Leadership Model, 2005)
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дерство19 е поставянето на лидерс-
кото влияние в центъра на процеса 
и обвързването му с постигнатите 
резултати. Активностите на лиде-
рите и последователите им са ориен-
тирани към постигане на очакваната 
(желаната) организационна ефектив-
ност.

Заложените компоненти и вза-
имовръзки в модела за лидерство 
предполагат лидерския потенциал да 
е резултат в значителна степен не 
само на вида, но и на качеството на 
връзката, която може да бъде изгра-
дена с последователите и различните 
потенциални аудитории. По този на-
чин освен пряката връзка със сътруд-
ниците от подразделението е необ-
ходимо да бъдат взети под внимание 
и косвената, която произтича от 
особеностите на характеристиките 
на средата. Свързващ елемент меж-
ду индивидуалните характеристики, 
характеристиките на средата, ор-
ганизационната идентичност и пос-
ледователите са споделяните водещи 
ценности в обществото и военната 
организация.

Армейските ценности са своеоб-
разно продължение на споделяните 
в обществото.20 Често обединяващ 
признак при издигане и утвърждава-
не на армейските ценности се явява 
принадлежността към политически 
и/или военнополитически съюзи. За-
легналите ценности в държавите от 
Европейския съюз са човешко достойн-
ство, свобода, демокрация, равенство, 
върховенство на закона и спазване на 
човешките права*, които в голямата 
им част се споделят и от други разви-
ти демокрации по света – например 
САЩ, Канада, Австралия и т.н. Цен-
ностите на армейските служители 
се посочват в наръчници, доктрини и 
кодекси за успешни лидерски практи-
ки и стандарти за етично поведение. 
Етичните стандарти са своеобразна 
„надстройка“ в отношението и по-

ведението на личността в организа-
цията. По тази причина етичните 
норми могат да бъдат възприемани и 
като индикатор за споделяните цен-
ности в организацията.

През последните десет години бе-
лег за отговорност и ангажираност 
в частни и обществени организации 
със стопанска и нестопанска цел е 
присъствието на един вече задължи-
телен атрибут – етичен кодекс.

Военнослужещите и цивилните слу-
жители от Министерството на от-
браната на България разполагат с 
актуален етичен кодекс, приет през 
втората половина на 2010 г. Главна 
цел при създаването му е да се посо-
чат принципите на етично поведение, 
по отношение на бизнес контактите 
и при взаимоотношенията на работ-
ното място, за предотвратяване на 
корупционни практики и пораждане на 
конфликт на интереси, както и при 
осъществяване на атестационните 
практики на военнослужещите. Из-
дигнатите етични принципи са лоял-
ност, отговорност и почтеност.21 Те 
могат да бъдат третирани и като 
своеобразно продължение на принци-
пите за военно водачество в Трета-
та българска държава в дейността 
и работата на Константин Кирков, 
Борис Дрангов и Спиридон Казанд-
жиев. Паралелът с водещите етич-
ни стандарти в редица партньорски 
организации от страни – членки на 
НАТО, отразява сходство в позици-
ите. Широка популярност е придобил 
съставът на армейските ценности в 
армията на САЩ да се измерва с из-
пълнение на дълга към родината, чест-
ност, уважение, доблест, лоялност, сме-
лост и самоотвержена служба.22 Пра-
ви впечатление тенденцията армей-
ските ценности да се фокусират 
върху специфичната природа на воен-
ната организация като институция, 
призвана да гарантира мира и сигур-
ността не само на нацията, но и в 
световен мащаб. Всички дейности се 
подчиняват на законност, личен при-
мер, моралност, споделени ценности и 
толерантност.23

Друга съществена критична ха-
рактеристика в съвременните воен-

* Договор от Лисабон за изменение на 
Договора за Европейския съюз и на До-
говора за създаване на Европейската об-
щност, подписан в Лисабон на 13 декем-
ври 2007 г.
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ни организации е моралът на личния 
състав, който също е повлиян от 
ценностите на хората. Той е същес-
твен, защото ориентира хората как 
възприемат себе си, работната среда, 
в която са потопени, собствения си 
лидер и какво е отношението им към 
тях. Проявява се като способност за 
вземане на добро и отговарящо на си-
туацията решение, под въздействи-
ето на различно противоречащи си 
ценности. Високият морал не може 
да бъде възприеман като самоцелен 
продукт или като даденост. В този 
смисъл, според посоченото ръковод-
ство за лидерство в армията на 
САЩ, моралът е функция на същес-
твуващия боен дух, споделяните цен-
ности, свързаността между индивид 
и организация, усещането за смисъл и 
очакван краен резултат от вложени-
те усилия в дейността за постигане 
на зададената цел.24

Част от развитието на умени-
ята на военните лидери е насочена 
към изграждане на способности за 
своевременно вземане на решение в 
различни ситуации и до уменията да 
се постигне поставената цел. Това 
предполага познаване на принципите 
и умело ползване на ефективна кому-
никация, висок морал в организацион-
ната йерархия25, децентрализираност 
в процеса на вземане на решения26, 
делегиране на правомощия, самосто-
ятелност в действията в съответс-
твие с намеренията на старшия ко-
мандир27. От съвременните военни 
лидери се очаква да са в състояние 
да притежават не само традиционно 
необходимите технически и такти-
чески умения, но и знания в областта 
на социалните и политическите науки. 
Широкият образователен кръгозор 
предполага лидерите във военни уни-
форми да познават връзките и зави-
симостите, произтичащи от заоби-
калящата ги комплексна действител-
ност, чиито параметри могат да са 
с неопределено естество, динамични, 
противоречиви или информационният 
контекст да е непопълнен в очаква-
ния обем.

Успешното повлияване на хората, 
което да ги ангажира със задачата и 

да формира оптимизъм, е централен 
момент в не една теория за лидерс-
твото. Представената позиция и на-
личния опит лидерското начало да се 
обвърже с ценностната перспектива 
на хората има силен потенциал. По-
ради съществуващото многообразие 
на културни рамки не е сполучливо да 
се мисли за отделни частни варианти 
на лидерство. Заслужаваща внимание 
възможност е алтернативата акцен-
тът на лидерското влияние да бъде 
положен върху универсални принци-
пи – армейските ценности, когато 
се визира военната организация. По-
тенциалът на трансформиращото и 
харизматичното лидерство може да 
бъде насочен в тази посока28, а лидер-
ските практики да бъдат наситени с 
етични стандарти, способстващи за 
проявяване на етичното мислене29,30, 
което да бъде в ролята на фунда-
мент на лидерското влияние.

Естественият резултат от посо-
чените акценти би следвало да бла-
гоприятства етичното поведение на 
лидера. То може да бъде търсено в 
следните направления: служба, насо-
чена към интересите на организаци-
ята и хората в нея; изграждане на 
екипен дух; лидерство с визия, която 
е положена върху ценностите, идеи-
те и нуждите на последователите; 
решения и действия, основаващи се 
на армейските ценности; прилагане 
на менторство, съветване и настав-
ничество към широк кръг от хора; 
принципност при оценяване на по-
лучените резултати, вземане на ре-
шения и информираност на личния 
състав за предизвикателствата пред 
формированието и военната органи-
зация като цяло31 и т.н. Посочените 
характеристики следва да подсилят 
потенциала на лидерското влияние. 
Крайните ефекти върху хората би 
следвало да се характеризират със съз-
даване на усещане за ентусиазъм при 
мисия с повишен риск; подпомагане на 
сътрудниците да надскочат ограниче-
нията на собствените си разбирания; 
засилване на увереността, вярвания-
та и затвърждаване на армейските 
ценности.

Реалният живот не е стерилна сре-
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да, където еднозначно да се прилагат 
анализираните по-горе възможнос-
ти. Посоката на изполдване на ли-
дерското влияние е възможно да 
търпи отклонение. В някои случаи би 
могло да става въпрос за умела ма-
нипулация с информация, целяща оси-
гуряване на частен интерес, където 
именно волята на последователите 
да постигнат успех в значимо начина-
ние би довело до потенциалните же-
лани резултати. А в други случаи не-
способността на сътрудниците да 
„консумират“ нови стандарти в ли-
дерската практика ги принуждава 
да бъдат предпазливи и въздържани 
от активно участие. Именно поради 
влиянието на различни променливи 
от персонален, организационен и си-
туационен характер според Нилсен32, 
Тичи и Девана33 и Юкъл34 развитието 
на етичния климат е най-добрата 
инвестиция за ръста на организаци-
ите. То би подпомогнало скока им в 
бъдещето. Някои от насоките към 
изграждане на етичен климат могат 
да бъдат свързани със следните дей-
ности на хората в лидерски позиции:

• система от взаимосвързани дей-
ности, демонстриращи етично по-
ведение, където личният пример на 
лидера е основополагащ;

• живот на организацията по пра-
вилата на етичните норми;

• иницииране на дискусии по въпро-
сите на етиката и почтеността;

• стимулиране на проявите на 
етичното поведение у другите;

• придържане към принципи в под-
ходите при оценяване и вземане на 
решения в организацията;

• подпомагане на членовете на ор-
ганизацията за намиране и следване 
на честни и справедливи пътища при 
разрешаване на конфликтни и проти-
воречиви ситуации.

Безспорно традициите и придоби-
тият опит във военните организа-
ции са безапелационни в посока към 
развитие на етичните стандарти. Те 
подпомагат ръста на ценностите и 
възприемането им като контрапункт 
във времето и ситуациите на дезори-
ентация и субективното усещане за 
липса на смисъл в активността на 
хората.
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Според традиционните разбира-
ния компетентността на ли-
дера влияе съществено върху 

развитието и управлението на чо-
вешките ресурси, а компетентност-
ните модели са сравнително ново на-
правление в практиката за идентифи-
циране изискванията на работата и 
подготовката на хората за нея.

Въпреки популярността на поня-
тието „компетентност“ смисълът 
му все още се интерпретира субек-
тивно, или както отбелязва Земке, 
„компетентност, компетентностни 
модели, базирани на компетентност-
та модели за обучение, са понятия, 
които означават само това, което 
използващият ги има предвид“1.

Прегледът на източниците по-
казва, че „компетентност“ се дефи-
нира по различни начини. Анализът 
на най-популярните определения, а и 
най-често цитираните през последни-
те десет години позволява да бъдат 
откроени няколко общи компонента 
в повечето дефиниции.2 Първо, компе-
тентността включва знания, умения, 
способности и други характеристи-
ки, проявявани в работата (KSAOs – 
knowledge, skills, abilities and other work 
attributes), които са в основата на 
нейната ефективност. Второ, тези 

ОБРАТНАТА ВРЪЗКА 
КАТО ФУНКЦИОНАЛНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЛИДЕРА
Георги КАРАСТОЯНОВ, Румяна КАРЕВА*

The paper „Feedback as a functional competency of the leader“ (authors Georgi 
Karastoyanov, Rumyana Kareva) presents the feedback as a functional competency of 
the leader according to the Three Component Competency Models. The development 
of the concept of feedback has been studied from its coinage by Kurt Lewin to our 
days. The critical aspects of the feedback process are analyzed. Supportive feedback is 
used to reinforce the behavior that is effective and desirable, and corrective feedback is 
used to alter the behavior that is ineffective or inappropriate. These types of feedback 
are discussed as essential to the growth process in organizational settings. There are 
some guidelines proposed for using feedback as a tool for effective leadership.

основни характеристики трябва да 
бъдат наблюдаеми и измерими. Тре-
то, компетентността разграничава 
изключителния служител (работник, 
служител, лидер) от останалите.

В този контекст може да бъде 
разглеждано определението на Ката-
но, че компетентността са измерими 
характеристики, които разграничават 
изключителния служител от остана-
лите в определен работен контекст. 3

Моделите за изследване на компе-
тентността са разнообразни. Някои 
акцентират върху общите способ-
ности и личностните качества (One 
Size Fits All Model), докато други – 
върху специфични за определена дей-
ност технически умения (Single Job 
Competency Model). В първия случай 
резултатът не описва конкретната 
работа, тъй като компетентност-
та е прекалено обща, за да обхване 
всички позиции. Във втория случай 
резултатите се отнасят до ограни-
чен брой позиции, което прави модела 
трудно приложим поради необходи-

* Георги Карастоянов e доктор по пси-
хология, доцент в катедра „Лидерство“ на 
Военна академия „Г. С. Раковски“, а Румя-
на Карева e доктор по психология и главен 
асистент в същата катедра.
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мостта от значителни ресурси, за да 
се обхванат всички позиции.

Утвърждава се становището, че 
основаната на компетентността 
рамка на анализа трябва да включ-
ва компетентността, необходима за 
всяко ниво, представена в трийерар-
хичен модел, включващ базисната ком-
петентност, функционалната компе-
тентност и специфичната компе-
тентност за позицията.

Базисна (core) компетентност. Тя 
е необходима за всяка позиция в ор-
ганизацията и подкрепя организацион-
ните ценности, визия и мисия. Включ-
ва не индивидуални, а организацион-
ни характеристики, със значение за 
организационния успех; силните стра-
ни, които индивидът/организацията 
притежава или демонстрира.4 Базис-
ната компетентност е в основата 
на груповата.

Функционална или групова (functional 
or group) компетентност. Това са ха-
рактеристики, които се изискват от 
всички служители с общи функции или 
чиято професия се отнася към група 
сродни професии или позиции. Пред-
ставляват общи характеристики на 
различни позиции със сравнително близ-
ки функции и описват необходимите 
за индивида знания и умения. Функ-
ционалната компетентност подкре-
пя специфичната за позицията ком-
петентност.

Специфична (job specific or task) ком-
петентност. Отнася се до специфич-
ни задачи или работа в организаци-
ята, технически или професионални 
изисквания само за дадена позиция.

Компетентността на командир 
на взвод в армията включва елемен-
ти от трите йерархични нива: като 
базисна компетентност – умения за 
адаптиране към установения в орга-
низацията ред, изпълнение на запо-
веди и пр.; като функционална ком-
петентност – умения за ръководене 
на процесите във взвода, вземане на 
решения и пр.; като специфична ком-
петентност – техническите умения, 
необходими на командира на механи-
зиран взвод, са различни от тези на 
командира на логистичен взвод.

Комбинациите от трите нива са 

основата, върху която организаци-
ите съставят профили на лидерската 
компетентност, т.е. какво се изиск-
ва, за да бъде личността ефективен 
лидер в конкретната организация. Та-
кива профили обикновено съдържат 
комбинация от умения, поведения, 
способности, личностни характерис-
тики и ценности.

В повечето модели умението за да-
ване на обратна връзка се разглежда 
като важна функционална компетент-
ност, която е необходима на лидери-
те от всички нива в една организа-
ция.5 Нещо повече, тя спада към така 
наречените преносими (transferable or 
One Size Fits All Model) умения, кои-
то са необходими за лидерски позиции 
във всяка организация.

Курт Левин заема термина „об-
ратна връзка“ (feedback) от ракетно-
то инженерство. Ракета, изстреляна 
в Космоса, изпраща сигнали на Зе-
мята, които служат за въвеждане на 
корекции в курса. Сигналите – обрат-
ната връзка – промяната на курса, 
според Левин, са същност и на общу-
ването лидер – група.6

Обратната връзка, както повече-
то (социално)психологически явления, 
се интерпретира различно в източни-
ците: „процес, който придобива фор-
мата на нова инструкция“7; „…инфор-
мация, с която учещият човек може 
да потвърди, добави, пренапише, на-
строи или преструктурира информа-
цията в паметта, независимо дали 
тази информация е от областта на 
знанието, метакогнитивното позна-
ние, убеждения за себе си и текущи-
те задачи или когнитивни тактики 
и стратегии“8. Разбирането за кон-
текста, в който протича обратната 
връзка, обединява гледните точки: 
„Обратната връзка няма ефект във 
вакуум. За да бъде ефективна, тряб-
ва да е налице контекстът „учене“, 
към който обратната връзка да бъде 
адресирана“.9

В работен контекст изпълнение-
то на задачите и развитието на слу-
жителите и организацията до голяма 
степен зависят от умението на ли-
дерите да дават обратна връзка.

Всъщност начинът, по който е 
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формулирана обратната връзка, оп-
ределя как човек реагира на успехи-
те или неуспехите. В повечето слу-
чаи формулировката на обратната 
връзка от лидера към членовете на 
екипа предпоставя тяхната реакция: 
позитивна, с приемане и съобразява-
не с нея; негативна, с отхвърляне и 
незачитане.

Първият случай се отнася за кон-
структивна обратна връзка, втори-
ят – за деструктивна.

Конструктивната обратна връзка 
осигурява по-голяма ефективност при 
изпълнение на задачите чрез:

• подсилване ефективните начини 
на работа;

• мотивиране на служителите, ко-
гато получават позитивна обратна 
връзка за добре свършена работа или 
стимулиране на определено поведе-
ние;

• коригиране на неефективни по-
ведения.

Конструктивната обратна връзка, 
осигурява развитие на подчинените 
чрез даване на обективно наблюде-
ние за резултатите от дейността; 
даване на възможности за развиване 
на компетентността за вършене на 
работата чрез учене от грешките и 
стимулиране на ефективни поведе-
ния.

Конструктивната обратна връзка 
съдейства за развитието на органи-
зацията чрез:

• създаване на социално-психичес-
ки климат в работната среда, който 
подкрепя открити отношения и не 
толерира мнителност и подозрител-
ност;

• създаване на атмосфера на от-
крит обмен на идеи за по-голяма ефек-
тивност на организацията – както 
по хоризонтала, така и по вертикала 
на йерархичната структура;

• създаване на усещане у работещи-
те за позитивна и подкрепяща среда.

Без конструктивна обратна връз-
ка е вероятно хората в екипа на ли-
дера да се чувстват дезориентирани, 
да изпитват затруднения в развива-
нето на компетентностите за ре-
шаване на задачите, да изградят пред-
става за застой в професионалното 

си развитие, а като цяло, да се чувс-
тват неефективни, фрустрирани и 
демотивирани.

Даването и приемането на обрат-
на връзка са двете страни на един и 
същ процес. Дори когато е конструк-
тивна, обратната връзка невинаги се 
приема безусловно. Но когато обрат-
ната връзка съдържа деструктивни 
елементи, среща редица бариери, кои-
то създават допълнителни затрудне-
ния в общуването на лидера с екипа 
или отделни негови членове.

Най-често срещаните деструктив-
ни елементи в обратната връзка са:

• оценява се цялостно личността 
или отделни нейни черти;

• представлява монолог, а не диа-
лог;

• представя една-единствена глед-
на точка, не предоставя възможност 
за други;

• акцентира само върху грешките;
• не дава възможност за промяна;
• съдържа опити за „психологичес-

ки анализ“ на дадено поведение или 
човек;

• стереотипизира, етикетира, ка-
тегоризира хората или поведението 
им.

Деструктивната обратна връзка 
обикновено се възприема като ата-
ка срещу личността, опит за ин-
тригантство или демонстриране на 
личностно превъзходство. Тя рядко 
променя неефективното поведение 
в положителна посока, а в повечето 
случаи го усилва.

В своята дейност лидерът използ-
ва два вида конструктивна обратна 
връзка – подкрепяща и коригираща.10

Подкрепящата обратна връзка се 
използва, за да подсили поведението, 
което е ефективно и желателно. 
Често лидерите смятат, че доброто 
представяне и поведение са очаквани 
от служителя, тъй като за това той 
получава трудово възнаграждение и 
обратната връзка за добре свърше-
на работа не е необходима. Този тип 
лидери смятат, че обратната връзка 
е необходима само когато съществу-
ват проблеми в работата или справя-
нето със задачите.

Коригиращата обратна връзка це-
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ли да се поправи поведение, което 
е неефективно и неприемливо. Тя е 
също толкова важна за развитието, 
колкото подкрепящата. Нейното по-
лучаване обикновено не е желано и 
може да провокира отбранително и 
защитно поведение.

Спазването на някои основни прин-
ципи улеснява даването на обратна 
връзка от страна на лидера, така че 
членовете на екипа да я възприемат 
като конструктивна и ефективна про-
цедура за подобряване на индивидуал-
ната и груповата работа:

1. И даващият, и получаващият 
обратна връзка е необходимо да ос-
танат с впечатлението, че нейната 
основна цел е да се подобри професи-
оналното представяне чрез развиване 
на необходимата компетентност на 
всеки член на екипа, а не се прави с 
цел да се критикува личността и да 
се представя „единствено правилна-
та“ гледна точка.11

Това означава, че е предимство 
обратната връзка да бъде рамкирана 
позитивно, конструктивно, а не нега-
тивно. Обратната връзка, особено за 
нежелано представяне, е необходимо 
да бъде предоставена по подкрепящ 
начин. Когато генерализирането на 
негативните аспекти в работата 
на служителя стане водещ мотив, 
обратната връзка е деструктивна. 
Нейната рамка обикновено е повли-
яна от (и изразена чрез) негативни 
емоции – гняв, раздразнение, разоча-
рование. Негативните емоции, които 
служителят долавя у лидера от полу-
чената обратна връзка, предизвикват 
в отговор сходни емоции и нежелани 
реакции.

2. Обратната връзка би следвало 
да описва поведение, а не да оценява 
личностни характеристики, да ин-
терпретира или приписва причини за 
дадено поведение.

Ако съдържа оценки и лични ин-
терпретации, тя рядко е обективна, 
а следователно – не е конструктив-
на. От друга страна, оценките и ин-
терпретациите често се възприемат 
като лични нападки. Когато дава об-
ратна връзка, лидерът би следвало 
да изразява не своето възприятие за 

личността и отношението си към 
нея, а как възприема нейното органи-
зационно поведение. Всяко поведение 
има някакъв смисъл за този, който 
го осъществява. Понякога е трудно 
чуждото поведение да бъде разбра-
но от околните, неговият смисъл да 
съвпада със субективните им разби-
рания, което провокира лесно и бързо 
преодоляване на когнитивното за-
труднение – даването на обратна 
връзка се превръща в даване на оцен-
ка. Оценяването обаче поставя учас-
тниците в ролите на съдия и обвиня-
ем, което често води до негативни 
последици.

Публичното поведение е до голя-
ма степен преднамерено и човек 
обикновено се самонаблюдава и кон-
тролира повече, отколкото когато 
е сам. Когато някой припише мотив 
на чуждо действие, той прави интер-
претация на чужди намерения. Но те 
са лични и естествената последица е 
атрибутирането на мотиви и наме-
рения към поведението и действия-
та на друг човек да бъде субективно 
и с голяма вероятност да постави 
получаващия обратната връзка в за-
щитна позиция, като го предизвика 
да брани действията или личността 
си. По подобен начин се възприемат и 
опитите за „психологически анализ на 
поведението“, който обикновено пря-
ко или непряко се отхвърля и втвър-
дява съпротивите. Интерпретаци-
ите и предположенията от други хора 
налагат на човека готови шаблони, 
с които да интерпретира и разбира 
собственото си поведение, което в 
някои случаи създава зависимост от 
позицията на интерпретатора. В 
резултат обратната връзка е малко 
вероятно да бъде полезна, независимо 
от потенциала, който съдържа, а при 
включване на защитните механизми, 
свързани със самооценката, дори да 
бъде използвана, вероятно не би дове-
ла до желаната промяна на поведени-
ето. С други думи, обратната връзка 
е полезна, когато е фокусирана вър-
ху действията, а не върху начина на 
мислене.

Обратна връзка, която съдържа 
заплаха, не може да бъде ефективна, а 
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следователно – не може да се очаква 
да бъде приета като конструктивна. 
Сътрудниците, последователите на 
лидера са отговорни за своите дейс-
твия (поведение), но не и за своето 
отношение (емоции). За да може об-
ратната връзка да бъде приемлива, 
е необходимо да се уважава личното 
достойнство на човека, който я по-
лучава. Атакуването на чувствата 
или емоциите води до проява на за-
щитни реакции.

Лидерите често се опитват да 
оценяват лоялността. Точно опреде-
лени действия, които индикират на-
личието на лоялност или нейната 
липса, могат да бъдат наблюдавани, 
но лоялността е резултат, а не дейс-
твие. Тя не може да се изисква, тя 
се печели (както и доверието). Хо-
рата могат да имат добър контрол 
над своето поведение, но слаб или ни-
какъв над чувствата и отношения-
та си.

Ако лидерът отчита тези фак-
тори и фокусира усилията си там, 
където е в състояние да окаже въз-
действие, а такова е неефективното 
поведение на служителите, е много 
по-вероятно да настъпят промени.

• Колкото повече коригиращата 
обратна връзка е насочена към специ-
фичните поведенчески изрази, толко-
ва повече тя подкрепя разрешаване-
то на проблемите и е по-лесно да се 
упражнява контрол.

• Колкото повече коригиращата 
обратна връзка е насочена към из-
разите, свързани с проявяването на 
отношение, толкова повече тя ще 
бъде възприемана като атака спрямо 
личността и по-трудно ще доведе до 
промяна.

• Колкото повече подкрепящата 
обратна връзка е насочена към под-
крепяне на специфичните поведенчес-
ки изрази, толкова по-голяма е веро-
ятността този тип поведения да се 
повторят и евентуално да станат 
част от естествения начин, по кой-
то личността работи.

3. Обратната връзка следва да 
бъде конкретна, а не обща и неясна.

Когато обратната връзка е кон-
кретна, човекът, който я получава, 

знае кое поведение е във фокуса на 
обсъждане. Даването на преценка за 
работа с използване на прилагателни 
като лоша, неефективна, нескопосана 
и т.н. събужда съпротиви, тъй като 
на практика оценява негативно ця-
лостната дейност на получаващия 
обратната връзка, което той приема 
и като оценка на самия себе в тру-
дово отношение. Това пречи на конс-
труктивната промяна и демотивира. 
Пределно общата информация в об-
ратната връзка създава неяснота за 
това, кое точно поведение лидерът 
изисква да бъде променено. Изрази 
като трябва да бъдеш по-точен, по-
активен, по-бърз, не са свързани с 
конкретна дейност и не мотивират 
за промяна12.

4. Обратната връзка печели, ако 
бъде насочена към действие или по-
ведение, което подлежи на промяна, а 
не към ситуации, които не подлежат 
на контрол.

Ефективната обратна връзка е 
насочена към поведение, което отно-
сително лесно може да бъде промене-
но. Хората са подвластни на навици-
те си. Техният личен стил се е раз-
вивал през годините чрез реагиране 
по определени начини. Получаването 
на обратна връзка относно личните 
навици може да бъде фрустриращо, 
защото навиците са изключително 
трудни за промяна. Обратни връз-
ки за поведение, което трудно може 
да бъде подложено на промяна, чес-
то пораждат безпокойство и стес-
нение. Например очакването човек с 
интровертни навици да демонстрира 
екстравертирано поведение е доста 
амбициозна задача, която едва ли е 
по силите на интровертираната лич-
ност.13

5. Обратната връзка може да бъде 
полезна, ако бъде навременна, непо-
средствено след действието, и на-
стойчива.

Обратната връзка работи най-
добре, ако е дадена веднага след поя-
вата на съответното поведение. Из-
чакването намалява въздействието, 
което тя би имала върху поведени-
ето. Когато обратната връзка се 
дава непосредствено след действи-
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ето, събитието е актуално в съз-
нанието и на двете страни. По този 
начин обратната връзка играе роля-
та на огледало на поведението на 
човека. Независимо от това обаче в 
повечето случаи има тенденция об-
ратната връзка да бъде забавяна. 
Възможно е лидерът да се съобразя-
ва с контрола над емоциите си, да 
не нарани чувствата на другия или 
да бъде критикуван. Минаването на 
време може да направи така, че пове-
дение, което се нуждае от корекции, 
да изглежда по-маловажно за лидера, 
някои от неговите детайли могат да 
бъдат забравени и вниманието му да 
се фокусира върху други събития.

Изключение от това правило са 
случаите на планирана, регулярна об-
ратна връзка, чиято цел е да държи 
каналите за комуникация отворени. В 
тези планирани сесии участниците мо-
гат да дискутират събитията, които 
са протекли след последната им сре-
ща, или да работят над теми, породи-
ли се в по време на самата среща. От 
гледна точка на служителите, колко-
то по-дълго чакат за обратна връзка, 
толкова по-маловажна става тя.14

Трудовият фолклор в армията 
съдържа някои крилати фрази, които 
отразяват организационни принци-
пи, свързани с обратната връзка на 
военния лидер. хвали пред строя, на-
казвай насаме; хвалете пред другите, 
критикувайте се насаме, са въплътили 
в себе си десетилетен опит, но са 
частично ефективни. Почти винаги 
коригиращата обратна връзка е под-
ходящо да се дава насаме. При под-
крепящата обратна връзка все пак е 
необходима по-задълбочена преценка. 
В някои случаи поощряването пред 
други хора е подходящо и ще бъде 
оценено от подчинените. В други слу-
чаи е необходимо уединение, за да се 
запази положителният ефект от по-
ощрението. Например някои хора са 
стеснителни и всяка обратна връз-
ка, която засилва собственото им 
чувство за стойност, е смущаваща 
за тях. Наличието на прекомерно 
внимание и „зрители“ при този тип 
служители се преживява болезнено и 
може да предизвика обида.

В работната група съществува 
норма, чрез която се утвърждават 
стандартите за работа – кое гру-
пата приема за добро професионално 
представяне, а кое – за неудовлетво-
рително. Възможно е в отделни слу-
чаи стандартите на лидера и група-
та да са различни и обратна връзка, 
която цели насърчаване на поведени-
ето на даден служител, да бъде въз-
приета с ирония или отхвърлена от 
групата. Ако подкрепящата обрат-
на връзка бъде осъществена насаме, 
това може да предпази групата от 
излишни усилия за преформулиране на 
груповите норми. В други случаи пуб-
личната похвала може да доведе до 
ревност, завист или обтегнати ра-
ботни отношения.

Конструктивната обратна връзка 
помага на групата по-бързо да пос-
тигне желания стандарт на пред-
ставяне, изгражда отговорност и по-
добрява сплотеността и груповата 
идентичност. Затова се оказва важ-
но лидерът добре да премисли дали 
е уместно във всеки конкретен слу-
чай подкрепящата обратна връзка да 
бъде дадена публично.

Личният и професионалният жи-
вот на човека са тясно свързани с 
обмена на информация. Обратната 
връзка действително съдържа инфор-
мация – как се възприема и оценява 
поведението на другите и как те 
възприемат и оценяват нечие пове-
дение. Даването на обратна връзка е 
процес (вербален и невербален), чрез 
който човек изразява своите възпри-
ятия и чувства относно поведение-
то на друг човек. Даването и полу-
чаването на обратни връзки е всеки-
дневно, независимо дали е осъзнато. 
Процесът на даване и търсене на об-
ратна връзка е един от най-важни-
те пътища за научаване на нови по-
веденчески модели и за оценяване на 
въздействието ни над околните. Чрез 
обратната връзка Азът е в контакт 
със социалното обкръжение, като 
вижда себе си през очите на другите 
(огледален Аз).

Даването на обратна връзка е 
важна функционална компетентност 
на лидера, чието познаване и прилага-
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не удовлетворява социалната потреб-
ност на последователите от такъв 
тип информация, който позволява 

своевременно нанасяне на „корекции 
в курса“, така че професионалните 
цели да бъдат постигнати.
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