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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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ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ

Изключително популярна е фра-
зата „Който владее инфор-
мацията, той владее света!“. 

Трудно е да се установи кой е дал на-
чалото ù, защото за всяка умна ми-
съл претендентите за авторство са 
много. Историята свързва сентенци-
ята с предприемчивите борсови игра-
чи братята Натан и Якоб Ротшилд, 
а и с много други. Който и обаче да 
е нейният автор, е напълно прав, за-
щото чрез навременната, достъпна 
и достатъчна информация може да 
се постигнат успешно управление, 
контрол и възможно най-добри усло-
вия за доходен бизнес.

Времето, в което живеем, се оп-
ределя като информационна епоха. 
Това е поради масовото навлизане на 
високите технологии във всички об-
ласти на човешката дейност и преди 
всичко на новите средства за инфор-
мация. Динамичното развитие на IT 
сектора и особено на технологиите, 
свързани с промяната на условията 
и възможностите за общуване, за ко-
муникация на всички нива напоследък 
налага разбирането за настъпване на 

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 
„ЛОГИСТИКА НА БЪЛГАРСКАТА 

АРМИЯ“

Бригаден генерал Живко МИХАЙЛОВ

In the article „Logistics Information System of the Bulgarian Armed Forces“ the author 
Zhivko Mihaylov familiarizes the readers with the contemporary information systems used 
by business organizations for governance of their management. He gives information about 
the purpose of the development of the Logistics Information System of the Bulgarian Armed 
Forces and its capabilities to manage logistics processes in the army. In addition, the author 
analyses the principles of implementation of the information system in the military formations, 
and guidelines for the development of its functional, organizational and structural scope are 
offered.

Key words: Logistics, Information system, Bulgarian Armed Forces, decision.

информационно-комуникационна рево-
люция.1 Най-прогресивни и бързо раз-
виващи се са точно комуникацион-
ните технологии, които все повече 
играят ключова роля в обществено-
политическия живот и преобръщат 
представите ни за общуване.

Благодарение на съвременните ви-
соки технологии се изграждат и функ-
ционират информационни системи, 
които са неразделна част от всяка 
бизнес организация и от протичащи-
те в нея мениджърски процеси. Чрез 
тях се постига ефективно управле-
ние на потока от информация, която 
неизменно се третира като особе-
но важен ресурс. Информационните 
системи са мощно средство за пре-
доставяне на ръководителите на ор-
ганизации на разнообразни данни и се 
превръщат в инструмент за вземане 
на оптимални управленски решения.

В зависимост от развитието, 
характера на решаваните задачи и 
състава на техническите и програм-
ни средства информационните сис-
теми (IS) се класифицират в следни-
те поколения:
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• І поколение – системи за диа-
логова обработка на запитвания 
(Transaction Processing Systems – TPS);

• ІІ поколение – системи за авто-
матизация на офиса (Office Automated 
Systems – OAS);

• ІІІ поколение – мениджърски ин-
формационни системи (Management 
Information Sys-tems – MIS);

• ІV поколение – системи за под-
помагане вземането на решения 
(Decision Support Systems – DSS);

• V поколение – експертни систе-
ми (Expert Systems – ES) и екзекутив-
ни информационни системи (Executive 
Information Systems – EIS).

Информационните системи, обхва-
щащи последните три поколения, се 
дефинират като корпоративни систе-
ми и обслужват дейността на цялата 
бизнес организация. От своя страна 
те представляват набор от интегри-
рани приложения, които комплексно, 
в рамките на единно информационно 
пространство, поддържат основни-
те функции за управляване дейност-
та на организацията. Такива са пла-
нирането на ресурсите (финансови, 
човешки, материални), оперативното 
управление на изпълнението на плано-
ве (снабдяване, маркетинг, договори), 
осъществяването на различни видове 
отчети и анализи на бизнеса.

Системите от този клас са нераз-
ривно свързани с понятието Enterprise 
Resource Planning (ERP) – финансово 
ориентирано планиране ресурсите на 
организацията, а ERP системите се 
смятат за най-високия клас програм-
но осигуряване. Те са компютърно ин-
тегрирани, многомерни и многофунк-
ционални, изградени на базата клиент-
сървър технология, основана на бизнес 
модела за планиране, контролиране и 
глобално оптимизиране на цялостна-
та логистична верига и съпровожда-
щите я процеси през целия жизнен 
цикъл на материалните ресурси, как-
то и на съпътстващите ги финан-
сови операции. ERP системите към 
момента се смятат за най-високия 
клас програмно осигуряване (фиг. 1).
 В България около 10% от фирмите 
ползват подобен род системи.

Може да се направи изводът, че 

съвременните информационни систе-
ми са непрекъснато развиващи – за 
превръщане на данни от вътрешни 
и външни източници в информация и 
предоставянето ù в подходяща форма 
на ръководители от всички равнища 
и във всички функционални дейности 
на организацията, за да може те да 
бъдат подпомагани при вземането 
на навременни и ефективни реше-
ния, при планирането, управлението 
и контрола на дейностите, за които 
отговарят.

В литературата, занимаваща се с 
развитието на информационните сис-
теми, все по-често се среща понятие-
то „информационна логистика“.2 Тя е 
неотменна част от всяка логистична 
система, осигуряваща функционалната 
област на логистичния мениджмънт. 
Обект на информационната логис-
тика са информационните потоци, 
отразяващи движението на матери-
алните, финансовите и множеството 
други (операции) дейности, свързани с 
логистичното осигуряване.

Информационният поток се гене-
рира от материалния поток. В ос-
новата на процеса на управляване на 
материалните потоци е обработката 
на информацията, циркулираща в ло-
гистичната система. Необходимо ус-
ловие за съгласувана работа на всички 
звена на логистичната система е на-
личието на информационна система, 
която, подобно на централната нервна 
система на човека, да е в състояние 
бързо и икономично да подаде необхо-
димия сигнал към конкретната точка 
и в подходящия момент.

Фиг. 1
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Информационната логистика ор-
ганизира потока от данни, съпровож-
дащ материалните потоци, занимава 
се със създаването и управляването 
на информационни системи, които 
технически и програмно осигуряват 
предаването и обработването на ло-
гистичната информация. Основна цел 
на информационната логистика са 
разработването и експлоатацията на 
информационна система, осигуряваща 
необходимите данни за управление на 
материалните потоци на точното 
място, в точното време, с необхо-
димото за лицата, вземащи решения, 
съдържание и при минимални разходи. 
„Който владее логистичната информа-
ция, той управлява движещата сила на 
съвременния свят – икономиката.“

Съществуващата система за ло-
гистично осигуряване на въоръжени-
те сили на Република България включ-
ва органи за управление, структури 
за логистично осигуряване (логистич-
ни формирования), инфраструктура и 
транспортни комуникации, последо-
вателност, форми и принципи на вза-
имодействие при организиране и осъ-
ществяване на логистичното оси-
гуряване, както и комуникационна и
информационна система. Информа-
ционната система „Логистика“ е 
съставна част и подсистема на сис-
темата за логистично осигуряване 
на въоръжените сили.

Едно от важните условия за ус-
пешно функциониране на логистична-
та система е наличието на такава 
информационна система, която позво-
лява свързването на цялата дейност 
за планиране, договориране, доста-
вяне, транспортиране, съхраняване 
и останалите логистични дейности, 
както и управляване в съответствие 
с единните логистични принципи.

Логистичната информационна сис-
тема е комплекс от взаимосвърза-
ни елементи, каквито са личният 
състав, компютърната техника и 
програмните продукти, осигуряващи 
възможност за регулиране, контроли-
ране и анализиране функционирането 
на цялостната система.

Информационна система „Логис-
тика“, като всички други информа-

ционни системи, използва компютър-
ните технологии за осъществяване 
на максимален брой операции при 
въвеждане, обработване и извеждане 
на информацията. Тя съдържа всички 
основни елементи. На първо място са 
хардуерът, техническото оборудване, 
включващо компютърен блок, пред-
назначен за същинско обработване на 
информацията, различни устройства 
за въвеждане, извеждане и съхранява-
не на информацията и съответен ин-
терфейс, осигуряващ връзката меж-
ду тези устройства. Тя обхваща и 
софтуера – всички компютърни про-
грами, използвани в дадена инфор-
мационна система, съдържащи кон-
кретни инструкции, които координи-
рат и управляват работата на хар-
дуерните устройства за получаване 
на необходимата информация, за ко-
ято е създадена информационната 
система.

Неотменна част са технологиите 
за съхраняване на информацията, кои-
то имат важно значение за продъл-
жителното запазване и многократ-
ното използване на получената в 
резултат на обработката информа-
ция. Те включват прилаганите тех-
нически устройства и съответното 
програмно осигуряване, управляващо 
тяхното действие. Телекомуникацион-
ните технологии се използват за осъ-
ществяване на връзка между различ-
ните технически устройства в ин-
формационната система и за пре-
даване на информацията от едно 
място на друго. Те включват както 
прилаганите за целта хардуерни уст-
ройства, така и поддържащия и уп-
равляващ дейността им съответен 
софтуер.

По-цялостно разбиране на същ-
ността на системата може да се при-
добие от нейните общи характерис-
тики:

• уеб базиран потребителски дос-
тъп;

• защита на данните;
• контрол над достъпа до инфор-

мация;
• гарантираност на съхраняване 

на информацията;
• неограничен брой потребители;
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• гъвкава йерархия на организаци-
ите;

• възможност за създаване на раз-
лични йерархии от организации;

• организации с подорганизации;
• гъвкава складова структура, съоб-

разена с особеностите на всяка ор-
ганизация;

• аналитичност на складови на-
личности по материално отговорни 
лица;

• поддържане на локатори за мес-
тоположение;

• управляване на дълготрайни ак-
тиви;

• търсене по ключови параметри;
• потребителски роли и профили;
• видимост в реално време на ин-

формацията на подчинените органи-
зации;

• изградена система за ограничава-
не и контрол на достъпа на потреби-
телите, в съответствие с отговор-
ностите им;

• одит на дейността на потреби-
телите;

• богат набор от справки;
• експорт на справките в Excel, 

PDF, RTF и други формати;
• импорт/експорт на информа-

ция.

ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
НА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА „ЛОГИСТИКА 

НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“

Информационна система „Логис-
тика на Българската армия“ се из-
гражда съгласно Концепцията за ин-
формационна стратегия на Минис-
терството на отбраната за С4I сис-
темите и осигуряване на необходи-
мата съвместимост със системите 
на страните – членки на НАТО. Към 
проекта се поставят изисквания за 
изграждане на модерна информацион-
на система, която да осигури: пови-
шаване ефективността на управле-
нието на логистичното осигуряване; 
подобряване на възможностите за 
интеграция с други въоръжени сили 
в рамките на НАТО; осигуряване на 
актуална информация в реално време 
за наличните материални и финансо-

ви ресурси в Българската армия; пре-
доставяне на средства за управление 
и контрол на протичащите в реално 
време в Българската армия и Минис-
терството на отбраната логистич-
ни процеси.

Информационна система „Логис-
тика на Българската армия“ е кому-
никационно-информационна система 
за мениджмънт на логистиката в 
Българската армия в реално време, 
предназначена да автоматизира и оп-
тимизира дейността на логистични-
те органи, като им осигурява точна 
и своевременна справочна и управлен-
ска информация. Със своите компо-
ненти тя може да бъде дефинирана 
като ERP система от последно по-
коление.

Системата първоначално е пред-
назначена да обслужва логистичните 
структури на Българската армия, 
като е предвидена и възможността 
да бъде разширена и в структурите 
на Министерството на отбраната. 
Този алгоритъм ултимативно е нало-
жен от корпоративната същност на 
логистиката, обхващаща както фор-
мированията на Българската армия, 
така и структурите на Министерс-
твото на отбраната, занимаващи се 
с финансиране, планиране, програми-
ране, бюджетиране и придобиване на 
материалните ресурси, поради което 
системата се разработва и развива 
като система за въоръжените сили 
на Република България.

Информационна система „Логис-
тика на Българската армия“ е уеб 
базирана система за мониторинг, уп-
равление и контрол на логистични-
те и финансовите процеси, в която 
потребителите се обръщат към цен-
трализирана база данни на сървъри, 
където се съхранява цялата инфор-
мация за материалните ресурси във 
всички формирования на Българската 
армия. Следва да се отбележи, че във 
формированията и на работните 
места на потребителите тази ин-
формация не се съхранява. Достъпът 
на потребителите до ресурсите на 
системата е контролиран. Той е в 
строга зависимост от специфични-
те функционални задължения на ло-
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гистичните органи. В същото време 
системата е напълно прозрачна и не 
позволява злоупотреба, укриване на 
действия или бездействие от стра-
на на потребителите. В момента на 
осъществяването на операция с ма-
териални ресурси тя става видима 
за потребители, които имат разре-
шение за достъп до нея.

Информационна система „Логис-
тика на Българската армия“ е интег-
рирана система. Тя е комплекс и инс-
трумент за управляване и осъщес-
твяване на всички разпоредителни 
действия с материални ресурси, вклю-
чително автоматично извършване 
на всички счетоводни записвания в 
предварително настроен счетоводен 
модул. За разработване на система-
та се използва готов софтуерен про-
дукт – Oracle Applications и Oracle 
Data Bbase, който се адаптира за во-
енни нужди. В различни функционални 
модули на този софтуерен продукт 
са събрани и реализирани утвърде-
ни световни практики (логистични, 
счетоводни, планови, за обявяване на 
конкурси, събиране на оферти и про-
веждане на търгове и др.) и механиз-
ми за тяхното изпълнение.

КРАТКА ИСТОРИЯ 
НА ПРОЕКТА

Началото на разработването и 
внедряването на Информационна сис-
тема „Логистика на Българската 
армия“ е през 2003 г. – с пилотния 
проект на Информационна система 
за управление на логистиката на Бъл-
гарската армия (БПЛС). Финанси-
рането се осъществява по линия на 
програмата за чуждестранно военно 
финансиране (FMF). Между Минис-
терството на отбраната и Офиса 
за военно сътрудничество към по-
солството на САЩ в България са 
подписани последователно меморан-
дум за споразумение, писма за наме-
рения и изисквания към системата, с 
договори към тях.3

За изпълнител на проекта е из-
брана американската фирма Unisys 
Federal Corporation, а за подизпълни-
тел – българската фирма „Рила Со-

люшън“ ЕАД – една от водещите, 
внедряващи решения на базата на 
ERP софтуер от световноизвест-
ните доставчици на бизнес софтуер 
Oracle и Microsoft. Проектът се из-
пълнява под наблюдението на TSIO 
(Theater Systems for Information Office) 
към НАТО и съвместно с Manifold 
Corporation.

Изпълнението на пилотния про-
ект преминава през три фази:

• Фаза 1. Тя се осъществи в пери-
ода от 2003 до 2005 г. Разработени 
са основните функционални облас-
ти на информационната система и 
са изградени работните места във 
формированията, включени в първо-
началния обхват на БПЛС. Осъщес-
твена е и опитна експлоатация на 
информационната система при огра-
ничен организационен и функционален 
обхват.

• Фаза 2. Времевият ù обхват е 
от 2007 до 2009 г. През този период 
се доразвива софтуерът на система-
та, като функционалният ù обхват е 
разширен максимално за осигуряване 
на по-голяма част от логистичните 
процедури в армията. Изгражда се 
софтуерното приложение на систе-
мата. Извършени са потребителски 
приемателни тестове, които пот-
върждават създадения функционален 
обхват, съответствието на инфор-
мационната система със заявителни-
те документи и нейната работоспо-
собност. Проведено е шестмесечно 
лабораторно тестване за разкриване 
и отстраняване на забележки към ра-
ботата ù.

• Фаза 3. Периодът на нейното дей-
ствие е от ноември 2012 до 2014 г. 
Крайната цел тук е внедряване на 
информационната система за рабо-
та във военните формирования на 
Българската армия и структурите 
на Министерството на отбраната, 
включени в обхвата на проекта. До-
пълнително през този времеви от-
рязък се извършва подобряване на 
софтуера, като се преминава от 32-, 
към 64-битова версия, изгражда се ин-
фраструктура (комуникационни възли 
и работни станции) в още 10 военни 
формирования, които се включват в 
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обхвата на системата, осъществя-
ва се обучение на специалисти, кои-
то ще работят с информационната 
система, провеждат се тестове за 
изпълнение на фазата, включително 
финален оперативен тест. Съгласно 
подписания меморандум се предвижда 
изпълнителят да поддържа софтуера 
на системата 12 месеца, а хардуер-
ните компоненти – съгласно гаран-
ционните условия на фирмите произ-
водителки.

Информационна система „Логис-
тика на Българската армия“ предо-
ставя механизъм и предварително 
изградени процедури и алгоритми за 
изпълнение и управление на повече от 
200 логистични и финансови процеса 
(бизнес процеси), функционално раз-
пределени в отделни модули. Отдел-
ните модули и логистичните процеси 
са тясно интегрирани, работят в не-
прекъснат синхрон и обменят необ-
ходимите им данни. На всяка стъпка 
от функционирането на системата 
протичат процеси за управляване на 
финансите и на запасите от матери-
ални ресурси.

Функционалният обхват на сис-
темата включва единни стандартни 
процедури и работни процеси в об-
ластите:

• планиране;
• снабдяване и доставки;
• складиране и съхраняване;
• употреба и използване;
• управление на материални средс-

тва;
• техническо обслужване;
• ремонт;
• индивидуално вещево осигуряване;
• управление на финанси и счето-

водство (фиг. 2).

Модул „Планиране“ осигурява раз-
пределяне на финансови средства 
между организациите, регистрирани 
в системата, изготвяне на единен 
план за материално-техническо оси-
гуряване (ЕПМТО) и формиране на 
годишен бюджет за всяка организа-
ция. В модула за планиране са вклю-
чени работни процеси за изпълняване 
на следните дейности:

• заявяване на финансови лимити 
по параграфи и програми;

• планиране:
– планиране на материални средс-

тва;
– планиране на лимити на боепри-

паси;
– планиране на използване на желе-

зопътен транспорт;
– планиране на експлоатация на 

войскови транспорт;
– планиране на строителство и 

строителни услуги;
– планиране на освобождаване от 

излишни материални средства и ути-
лизация;

– планиране на индивидуално веще-
во осигуряване на военнослужещите;

• планиране на вътрешни достав-
ки – план за отпускане на заявени 
материални средства, които ги има 
в наличност, но са излишни в други 
поделения;

• планиране на купуването – спе-
цифициране на начин за купуване за 
всяко планирано материално средс-
тво, бюджетен център (платец) и 
място за доставяне;

• формиране на бюджет за купу-
ване;

• планиране на снабдяването – за 
външни и вътрешни доставки:

• зареждане на данни за външните 

Фиг. 2

Употреба на
материални средства

Складиране 
и съхранениеСнабдяванеПланиране

Управление на материалните средства

Управление на финансите
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доставки, като проектодоговори за 
доставяне в модула за снабдяване;

• зареждане на данни за вътрешно 
разпределяне на външните доставки –
от мястото на доставката до зая-
вителите;

• следене изпълнението на ЕПМТО –
финансово и количествено.

Модул „Снабдяване“ управлява до-
ставките в системата от външни и 
вътрешни източници. Чрез логистич-
ните процеси, реализирани в модула, 
се следи изпълнението на договори и 
приемането на доставки – количест-
вено и качествено. В този модул са 
включени работни процеси за изпъл-
няване на следните дейности:

• управляване на извънпланови за-
явки и доставки;

• приемане и контрол на доставки;
• контрол над изпълнението на 

договори.
Модули „Склад“ и „Дълготрайни 

активи“ управляват наличностите и 
съхраняването на материални запаси 
и дълготрайните активи на органи-
зациите, регистрирани в системата.

Модул „Склад“ позволява изграждане 
на гъвкава складова структура за вся-
ка организация със складове, подскла-
дове и локатори за местоположение в 
тях. Складовете могат да бъдат на-
строени за балансово или задбалансово 
счетоводно отчитане, а среднопре-
теглената цена на всяко материално 
средство се изчислява автоматично.

В модулите са реализирани всички 
процеси, съпътстващи жизнения ци-
къл на материални средства и дълго-
трайни активи – зачисляване и от-
числяване, инвентаризация, пренареж-
дане, бракуване и др. За всеки логис-
тичен процес са настроени счетовод-
ните сметки и системата автома-
тично извършва счетоводните запис-
вания, породени от материалните 
операции.

Модулът „Употреба на матери-
алните ресурси“ позволява регистри-
рането и следенето на отпусканите 
ресурси за употреба с връщане или за 
изразходване. Системата позволява 
работа с практически неограничен 
брой материалноотговорни лица, из-
ползвайки за целта маркери на мес-

тоположение на материалните средс-
тва (локатори). В модула са включе-
ни работни процеси за изпълняване на 
следните дейности:

• отпускане за употреба и израз-
ходване на материални ресурси;

• изграждане и управляване струк-
тури на съставни изделия (състоящи 
се от неограничен брой самостоя-
телни компоненти);

• техническо обслужване и следене 
на експлоатационни параметри и ха-
рактеристики;

• изготвяне на графици и нарежда-
ния за обслужване на техника.

Модул „Финанси“ осигурява бюд-
жетен контрол и автоматично сче-
товодно записване на извършените 
в системата финансови и стопански 
операции. Той работи в тясно вза-
имодействие с модул „Планиране“, 
като осигурява контрол и отчитане 
разходването на финансови средства 
по програми, параграфи и позиции от 
ЕПМТО.

Информационната система разпо-
лага със собствени счетоводни мо-
дули, отговарящи на изискванията 
на националните и международните 
счетоводни стандарти, и налага еди-
нен сметкоплан за всички организа-
ции, регистрирани в системата. Дан-
ните за счетоводните записвания и 
необходимите справки за отделните 
организации са достъпни за преглед 
и контрол от висшестоящите инс-
танции в реално време. Системата 
разполага с богат набор от счето-
водни справки и отчети, като някои 
от тях, по желание на заявителя, мо-
гат да бъдат консолидирани.

Системата поддържа и много 
справки и отчети, необходими на ло-
гистичните органи за изпълняване на 
функционалните им задължения в це-
лия обхват на системата.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
СТРУКТУРЕН ОБХВАТ

В основата на Информационна сис-
тема „Логистика на Българската ар-
мия“ е йерархията на организациите, 
която се основава на командната 
структура на Българската армия. Ин-
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формационната система предоставя 
средства за изграждане на различни 
йерархии от организационни единици, 
в зависимост от поставените цели. 
Изгражданите йерархии са динамич-
ни и могат да бъдат променяни във 
времето.

Възможно е допълнително включ-
ване в организационния обхват на 
структури извън Българската армия, 
чиито дейности и функции са реали-
зирани в логистичната система. Из-
пълняването им при настоящия орга-
низационен обхват се регистрира от 
включени в системата организацион-
ни структури.

Изградената йерархична структу-
ра от организационни единици е и в 
основата на реализирания модел за 
сигурност на системата. На пот-
ребителите, в съответствие с пра-
вомощията им, се осигурява достъп 
до информация, отнасяща се само за 
собствените и подчинените органи-
зационни единици (фиг. 3).

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 
НА ПРОЕКТА

В края на 2013 г. са изпълнени ос-
новните задачи от фаза 3 на проекта 
и са проведени приемни изпитвания 
на системата чрез тестове: за функ-
ционалност; за конфигуриране; за съз-
даване на бенчмарк (еталон за рабо-
та на системата); за натоварване –
проверено е поведението на систе-
мата при работа на различен брой 
потребители с определен набор от 
тестови сценарии в продукционната 
среда; за формиране на БПЛС стан-
дарт – изследва времето за отговор 
на системата при използването ù от 
различни локации на преносната среда 
и финален оперативен тест, с кой-
то системата се изпитва в реалната 
продукционна среда чрез ръчно изпъл-
няване на определен брой сценарии.

Приемните изпитвания показват, 
че след подобряването на софтуера 
той функционира правилно и осигуря-
ва автоматизираното управление на 
логистиката на Българската армия и 
десетте нови формирования, включе-
ни в системата.

ПЕРСПЕКТИВИ И ВИЖДАНИЯ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Информационна система „Логис-
тика на Българската армия“ не е 
скъпо платена приумица. Този про-
ект рязко ще подобри работата на 
логистиката на Българската армия 
и Министерството на отбраната 
във всички направления, като осигу-
ри средства за вземане на управлен-
ски решения от всякакво естество 
и на всяко равнище – стратегичес-
ки, оперативни и тактически. Нали-
чието на такава система е и едно 
от изискванията на НАТО за по-на-
татъшно развитие на армията ни. 
Въпреки очертала се известна съпро-
тива срещу развитието на проекта 
и предизвикателствата в процеса на 
разработване и внедряване на систе-
ма с такива мащаби логистиката на 
Българската армия много скоро ще 
има своя информационна система, за-
щото това е императивно наложено 
от функционирането и развитието 
на съвременното общество.

Целесъобразно е разработената 
част от системата първо да бъде 
внедрена във формированията – цен-
трални складове на Българската ар-
мия, което ще осигури своевременна 
информация за наличностите на ос-
новните материални ресурси, необ-
ходими за осигуряване на войските. 
Тази информация ще е полезна и за 
органите за управление на страте-
гическо и оперативно ниво. Ще бъде 
натрупан и опит как най-ефективно 
да бъде внедрена системата в оста-
налите формирования на Българска-
та армия и структурите на Минис-
терството на отбраната.

Бъдещото развитие на информа-
ционната система предвижда функ-
ционални подобрения и разширяване 
на обхвата във всички военни фор-
мирования на Българската армия и 
в Министерството на отбраната. 
Разширяването на системата впо-
следствие би следвало да се извърши 
в един вид въоръжени сили, като се 
обхванат щабът, счетоводните от-
деления и основните логистични фор-
мирования на вида въоръжена сила. 
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Следва да се има предвид, че разши-
ряването на информационната сис-
тема е в пряка зависимост от раз-
витието на Комуникационно-инфор-
мационната система на Българската 
армия.

Реализирането на проект от такъв 
мащаб е свързано с трудности. Мно-
зина не разбират потребността от 
системата, а и същността и целта 
ù. Мъчително е разделянето със ста-
рите навици и утвърдените с десе-
тилетия методи на работа. Предпо-
читат се добре познатите тефтери 
и материални книги, ръчното разна-
сяне на номенклатурите, работата с 
молив и гума. Сериозен е проблемът 
и с липсата на добре обучени кадри за 
осъществяване на проекта и за кон-
трол над изпълнението му. Липсва 

мотивация за въвеждане на система-
та и поради необходимостта успо-
редно с работата за нейното изграж-
дане да се изпълняват всекидневните 
логистични задачи по реалното осигу-
ряване на войските.

Изграждането и въвеждането в екс-
плоатация на Информационна сис-
тема „Логистика на Българската 
армия“ не може да има алтернати-
ва. Другото би означавало във века 
на информационните технологии и 
свръхвисоките скорости на обмен 
на информация да се движим с вол-
ска каруца. Всичко обаче зависи от 
постоянството, упоритостта, уп-
равленската воля, подготовката на 
мотивирани кадри, както и от влага-
нето на много труд за осъществява-
не на поетите ангажименти.
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Един от съвременните военни 
конфликти, който демонстрира 
необходимостта от всестра-

нен подход в планирането и изпълне-
нието на дейностите за стабилизира-
не и възстановяване на засегнатите 
от военни действия региони, е война-
та срещу режима на Саддам Хюсеин 
през 2003 г. С нейното планиране и 
осъществяване военните теоретици 
и анализатори ясно са осъзнали, че 
теорията на Карл фон Клаузевиц за 
постигане на успех във война е ва-
лидна и в съвременните условия: „Да 
планираш подробно хода на военните 
действия, да притежаваш ресурси-
те за тяхното осъществяване и да 
имаш ясна стратегия за излизане от 
войната“.1 Войната в Залива очер-
тава основна съвременна тенденция: 
бойните операции протичат бързо и 
безапелационно, с минимални загуби за 
победителя, а операциите за възста-
новяване и стабилизиране отнемат 
години, свързани са с огромни ресурси 
и много загуби в личен състав, бойна 
техника и материални средства. Ето 

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИРАК 

СЛЕД БОЙНАТА ОПЕРАЦИЯ 
ПРЕЗ 2003 ГОДИНА –
ИЗВОДИ И ПОУКИ

Петър ДИМИТРОВ

The article „Stabilization and Reconstruction of Iraq after combat phase of operation Iraqi 
Freedom. Lessons Learned“ by Petar Dimitrov traces back the history from operation Desert 
Storm to Iraqi Freedom and beyond. He analyzes the historical events in this span to include 
the geopolitical and military situation in the Gulf in order to familiarize readers with the causes 
and consequences of the combat operation in 2003. He also analyzes military and civilian 
planning of the operation and lays a historical retrospect of the course of stabilization and 
reconstruction. In the end, there is a short analysis of the most important lessons learned.

Key words: Iraqi Freedom, stabilization, reconstruction, insurgency, terrorism, operations, 
coalition, lessons learned.

защо от анализа на стабилизацията и 
възстановяването на Ирак след бой-
ната операция през 2003 г. може да се 
извлекат ценни изводи и поуки за под-
готовката и участието на Българ-
ската армия в операции за поддържане 
на международния мир и сигурност.

РЕТРОСПЕКЦИЯ 
НА СЪБИТИЯТА В ИРАК

Прелюдията към операция „Сво-
бода за Ирак“ е далече назад – през 
90-те години на миналия век. След 
подписването на споразумение за 
прекратяване на военния конфликт 
между Ирак и Иран през 1988 г., от 
който и двете страни излизат с разо-
рени национални икономики и тежки 
загуби в човешки и материални ресур-
си, режимът на Саддам Хюсеин тър-
си начини и средства да компенсира 
загубите чрез агресивна политика и 
претенции към своите арабски съсе-
ди. Крайният резултат от това е, че 
на 2 август 1990 г. иракските войски 
окупират Кувейт и той е обявен за 
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19-а провинция на Ирак. Тази агресия 
изненадва и шокира международната 
общност. Съветът за сигурност на 
ООН издава серия от резолюции, с 
които я осъжда и приканва Ирак да 
освободи незабавно окупираните те-
ритории. Паралелно с дипломатичес-
ките дейности Съветът за сигурност 
на ООН упълномощава САЩ да сфор-
мират коалиция от желаещи страни 
за организиране отбранителна опера-
ция на територията на Саудитска 
Арабия за недопускане разширяване 
на експанзионистичните действия на 
режима на Саддам Хюсеин към съсед-
ните арабски държави. В коалицията 
се включват 30 страни.

През октомври 1990 г. започва 
подготовката на настъпателна опе-
рация за освобождаване на Кувейт. 
Коалицията съсредоточава в Сау-
дитска Арабия мощна настъпател-
на групировка от сухопътни войс-
ки, военновъздушни и военноморски 
сили. Числеността на персонала е 
около 800 000 души. Началото е на 
17 януари 1991 г. с въздушна настъ-
пателна операция, която продължава 
38 дни. В резултат на въздушните 
удари иракската армия понася зна-
чителни загуби в жива сила и бойна 
техника, комуникационните ù линии 
са безвъзвратно разстроени, а мо-
ралът на войските е силно снижен. 
Сухопътната настъпателна опе-
рация започва на 24 февруари и за 
пет дни коалиционните сили разгро-
мяват и изтласкват окупаторите 
от Кувейт, като достигат 150 –
200 километра дълбочина в иракска 
територия – до линията Талил – Бас-
ра – Сафван. На 28 февруари 1991 г. 
президентът на САЩ Джордж Буш-
старши заповядва бойните действия 
да бъдат прекратени.

Ирак е разгромен: 50% от бойната 
му авиация е или унищожена, или пре-
дислоцирана в Иран, бойният флот 
е потопен, 42 дивизии са унищоже-
ни, а коалиционните сили са заловили 
83 000 военнопленници. В геополити-
чески аспект е неутрализирана агре-
сивната политика на Ирак, Кувейт 
е освободен, икономическата заплаха 
за световната икономика за достъп 

до най-богатите залежи на петрол е 
елиминирана. Съветът за сигурност 
на ООН издава Резолюция 687, с коя-
то на режима на Саддам Хюсеин 
безусловно се забранява да развива 
програми и да произвежда оръжия 
за масово унищожение (ОМУ). На 
страната са наложени и междуна-
родни икономически санкции, за да не 
се допусне повторното ù въоръжава-
не, а в северната и южната част са 
наложени зони, забранени за полети, 
като едновременно са предприети 
мерки от ООН за осъществяване на 
контрол над иракските програми за 
производство на ОМУ.

Наред със стратегическите успе-
хи от бойната операция политичес-
ките и военните анализатори крити-
куват администрацията на Джордж 
Буш-старши, че след операцията са 
останали много въпросителни, чие-
то разрешаване ще изисква в бъдеще 
огромни усилия. Критиките са насо-
чени главно към взетото решение за 
прекратяване на операцията след ос-
вобождаването на Кувейт. Това поз-
волява на Саддам Хюсеин да запази 
голяма част от военния потенциал 
на Ирак, да консолидира режима си 
и да продължи да подлага иракския 
народ на репресии и геноцид. Много 
анализатори подчертават, че рано 
или късно това положение ще изис-
ква нови военни решения от страна 
на САЩ. Развитието на събитията 
впоследствие доказва обоснованост-
та на тези критики. Допусканията, 
че икономическата и военната разру-
ха на страната ще предизвикат ма-
сово недоволство и диктаторът ще 
бъде свален от власт от собствения 
си народ, не се оправдават.

Дипломатическите усилия на ООН 
и САЩ не отказват Саддам Хюсе-
ин от агресивните му намерения. В 
хода на събитията за контролиране 
на двете зони, забранени за полети, 
иракските средства за противовъз-
душна отбрана спорадично обстрел-
ват американски и британски само-
лети, контролиращи зоните. През 
декември 1998 г. е проведена опера-
ция „Пустинна лисица“, чиито цели 
са ограничени. Нанесени са въздушни 
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удари с изтребители и ракети „Тома-
хоук“ за подавяне на активните сис-
теми за противовъздушна отбрана, 
които възпрепятстват контрола над 
зоните. В отговор иракският дикта-
тор изгонва представителите на спе-
циалната комисия на ООН и възоб-
новява обстрела по контролиращи 
зоните самолети. Аналитиците смя-
тат, че операцията не постига це-
лите си, тъй като Саддам Хюсеин 
запазва властта си.

Антагонизмът и напрежението 
между ООН и Ирак продължават екс-
поненциално да нарастват. Специал-
ната комисия на ООН под ръковод-
ството на Ханс Бликс успява да деак-
тивира значителен брой програми за 
производство на химически и биоло-
гични бойни вещества. Режимът съз-
дава постоянни обструкции на меж-
дународните инспектори и продължа-
ва враждебната си политика. Саддам 
Хюсеин си позволява да отклонява 
средства от създадената от ООН за 
облекчаване бедственото положение 
на иракския народ програма „Петрол 
срещу храни“. Администрацията на 
президента Клинтън взема решение 
да инициира програма за сваляне на 
Саддам Хюсеин от власт.2

След осъществяването на теро-
ристичния акт срещу САЩ от „Ал 
Кайда“ през 2001 г. стратегическото 
внимание е пренасочено към Афга-
нистан с провеждането на операция 
„Трайна свобода“ и изгонването на 
талибанското правителство. Адми-
нистрацията на президента Джордж 
Буш-младши подозира в съучастни-
чество с „Ал Кайда“ и режима на 
Саддам Хюсеин, но няма конкретни 
доказателства. Независимо от това 
към прегрешенията на диктатора е 
приписано още едно.

На командващия на Централно-
то командване на САЩ е поставе-
на задача да започне подготвител-
ни дейности за планиране на военна 
операция за сваляне на режима от 
власт. Генерал Томи Франкс доклад-
ва първоначалния план на 7 декември 
2001 г., който е наследство от не-
говия предшественик генерал Антъ-
ни Зини. Той е озаглавен CONPLAN 

1003V, като са предвидени четири 
фази. Четвъртата фаза се отнася до 
дейностите след приключване на бой-
ната операция и предвижда създаване 
на представително иракско прави-
телство. При докладването на плана 
генерал Франкс изказва съображения 
пред министъра на отбраната, че е 
разработен по остарели схващания 
за бойното използване на войските и 
силите и трябва да бъде преработен 
в съответствие с постиженията на 
новите технологии и доктринални-
те изменения след Първата война в 
Залива. Генералът изказва и мнение, 
че до изпълнението на четвъртата 
фаза може да минат много години.3

След терористичната атака на 11 
септември 2001 г. американската ад-
министрация предприема всестранни 
мерки за борба със световния те-
роризъм. Паралелно с операцията в 
Афганистан се провеждат редица ме-
роприятия за разузнаване, проследя-
ване, локализиране и неутрализиране 
клетките на „Ал Кайда“. Външната 
политика на Джордж Буш се променя 
тотално в сравнение с очертаното 
в предизборната му програма. В об-
ръщение към нацията на 29 януари 
2002 г. той акцентира върху „осите 
на злото“ (Ирак, Иран и КНДР) и 
дава ход на стратегията за изпре-
варващи удари, с което отправя пря-
ко предупреждение към Саддам Хюсе-
ин, че САЩ няма да чакат злото да 
ги споходи отново, а ще го търсят и 
унищожават там, където се намира. 
Президентът акцентира, че страна-
та му ще предприеме необходимите 
стъпки, ако иракският диктатор не 
промени политиката си.4 Админист-
рацията на Буш продължава насто-
ятелно дипломатическите и други 
усилия за свалянето на диктатора 
от власт с две основни твърдения: 
че Саддам Хюсеин не спазва между-
народните си задължения да сътруд-
ничи с инспекторите от ООН и да 
прекрати програмите си за произ-
водство на ОМУ и че той поддържа 
тесни връзки с „Ал Кайда“.5

Към средата на 2002 г. в админист-
рацията има ясно оформени виждания 
за сваляне режима на Саддам Хюсеин 
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чрез провеждане на военна операция. 
Започва модифициране на военните 
оперативни планове. За изходно на-
чало се използва CONPLAN 1003V, в 
който са предвидени четири фази на 
настъпателната операция. Централ-
ното командване и подчинените му 
компоненти ги разработват в съот-
ветствие с новия Полеви устав FM 
100.3 Operations: I фаза – планиране, 
II фаза – моделиране на операцията, 
III фаза – решителна операция, IV 
фаза – стабилизация и възстановява-
не. Особеното в планирането е, че 
то се осъществява силово под указа-
нията на министъра на отбраната 
Доналд Ръмсфелд. Основно внимание 
се обръща на планирането на първи-
те три фази. Генерал Томи Франкс е 
връщан многократно за модифицира-
не на оперативния план в съответс-
твие с разбиранията на Ръмсфелд за 
лека настъпателна групировка. За 
разлика от доктрината „Уайнбър-
гър – Пауъл“, при която е необхо-
дима групировка от превъзхождащи 
сили и средства, изискванията на 
Ръмсфелд са за леки мобилни сили, 
способни да осъществяват бързо 
придвижване, изнасяне и развръщане 
за сближаване с противника. Много 
специалисти определят тези изисква-
ния като доктрина за препокриваща 
сила (overmatching force). След много-
кратни поправки оперативният план 
е приет с първоначална сухопътна 
настъпателна групировка от 125 000 
до 130 000 души, една въздушна диви-
зия и два американски флота – 2-ри 
и 5-и.

Военното планиране на сухопът-
ната операция, включително на фаза 
IV, се възлага на командващия на 
3-та полева армия (генерал Дейвид 
Маккиърнън), който впоследствие 
става командващ на сухопътния 
компонент (CFLCC) на групировка-
та. За настъпателната групировка 
за първите три фази на операцията 
на направлението на главния удар 
генерал Маккиърнън предвижда 5-и 
АК и 1-ва ЕСМП, а за настъпление 
от северно направление през Турция 
– 4-та пд. Едновременно с планира-
нето на първите три фази CFLCC 

планира и IV фаза. Първият план за 
нея е наречен „Кобра II“. В начало-
то на 2003 г. планът е проигран и 
е отчетено, че има много сериозни 
недостатъци по отношение на от-
читането на рисковете за тотално 
сриване режима на Саддам Хюсе-
ин. На базата на него е разработен 
усъвършенстван план с наименова-
ние „Еклипс II“, в който са отче-
тени рисковете на следконфликт-
ната обстановка след превземането 
на Багдад. Посочена е и необходи-
мостта от коалиционни войски за 
преминаване към умиротворяване и 
задачи за възстановяване.6

В разработването на всеки опера-
тивен план основна част в преамбю-
ла му са допусканията, които коман-
дващият (командирът) правят, за 
да могат да изпълнят поставените 
задачи. Администрацията на прези-
дента Буш прави някои важни до-
пускания, които впоследствие не се 
потвърждават. Те могат да бъдат 
сведени в няколко групи.

На първо място, администрация-
та вярва, че атаките на 11 септем-
ври 2001 г. са свързани с режима в 
Ирак. Друго допускане е, че Ирак 
притежава ОМУ, което впослед-
ствие изиграва много важна роля 
при разработването на оперативни-
те планове. По време на подготов-
ката на операцията по-голяма част 
от планиращите смятат, че в Ирак 
коалиционните войски няма да бъ-
дат посрещнати като окупатори. 
Администрацията допуска също, че 
следвоенното възстановяване няма 
да струва скъпо на САЩ поради фак-
та, че Ирак е богат и добивите на 
петрол ще помогнат финансирането 
на възстановяването да се осъщест-
вява от печалбите, свързани с това. 
Друго важно допускане е за състо-
янието на инфраструктурата и ос-
новните комунални съоръжения на 
страната.7 Тези допускания, както и 
това, че в много кратки срокове от-
говорността за възстановяването 
ще бъде предадена на иракско прави-
телство, карат администрацията да 
вярва, че постконфликтният период 
ще продължи три-четири месеца, 
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след което няма да са необходими го-
леми военни формирования за гаран-
тиране на ред и стабилност. Което 
пък решително влияе върху военните 
планове за последната фаза.

Големи критики са отправени към 
предварителната разузнавателна ин-
формация за иракските инсталации 
за производство на ОМУ, както и 
за притежаването на такива оръжия 
от режима на Саддам Хюсеин. Аргу-
ментацията на администрацията за 
военни действия се гради повече на 
убеждението, отколкото на факти-
те и потвърдената разузнавателна 
информация. В този смисъл вицепре-
зидентът Дик Чейни изразява твър-
до убеждение, че режимът притежа-
ва ядрени оръжия.

На 12 септември 2002 г. президен-
тът Буш се изказва пред Общото 
събрание на ООН, като призовава 
страните членки за активни дейс-
твия за принуждаване на иракския 
режим да спазва задълженията си по 
разоръжаването.8

Допусканията на администрация-
та, които постепенно се превръщат и 
в убеждения, решително влияят върху 
военното планиране. При разработва-
нето на плана за IV фаза тези допус-
кания се приемат автоматично, а на 
тяхна база се разработва и планът:

• Бойната операция ще има реши-
телен победен изход и не се очакват 
съпротивителни действия от ирак-
ските сили след нейното приключ-
ване.

• На коалицията ще се наложи да 
решава мащабни хуманитарни пробле-
ми с бежанци и изселени иракчани.

• Управлението на страната и 
грижата за спазването на законите 
ще бъдат предадени в кратки сроко-
ве на иракски органи на властта и 
сили за ред и сигурност.

• Очаква се повечето иракчани да 
приемат идеите за въвеждане на де-
мократична политическа система и 
да поддържат активно политическа-
та трансформация на страната.

Идеите на Доналд Ръмсфелд, под-
крепяни донякъде и от генерал Томи 
Франкс, за осъществяване на опера-
цията с минимални сили и средства 

решително се отразяват върху ця-
лостното планиране. Числеността 
на войските и силите са предмет на 
разгорещени спорове както в Сена-
та, така и сред обществеността. В 
първоначалния план генерал Франкс 
предлага около 250 000 души.9 При из-
слушване в Комисията по въоръжени-
те сили в Сената генерал Ерик Шин-
секи се аргументира, че за следвоен-
ното възстановяване на Ирак ще са 
необходими около 400 000 души. Той 
взема данните от изследване във Во-
енния колеж на сухопътните войски 
на САЩ, а и екстраполира собстве-
ния си опит от Босна и Косово, къ-
дето са били необходими около 25 000 
души. Само седмица след изказването 
му заместник-министърът на от-
браната Пол Улфовиц уведомява Ко-
мисията, че оценката на Шинсеки е 
абсолютно неточна.10

Едновременно с военното плани-
ране администрацията на САЩ про-
вежда активни дейности за убежда-
ване на международната общност 
в необходимостта от смяна на ре-
жима на Саддам Хюсеин с прилагане 
на военна сила. В този смисъл САЩ 
правят редица отстъпки от поли-
тиката на предишната администра-
ция, за да повишат имиджа си сред 
международната общност и да убе-
дят постоянните членки на Съвета 
за сигурност на ООН в правотата 
на твърденията си. Държавният 
секретар Колин Пауъл изнася доклад 
пред Съвета за заплахата, която ре-
жимът на Саддам Хюсеин представ-
лява за света с производството и 
подготовката за използване на ОМУ. 
Подчертава и това, че той продъл-
жава да отхвърля резолюциите на 
Съвета, отказва всякакво сътрудни-
чество с инспекторите и действа с 
„Ал Кайда“. По-късно в своите спо-
мени споделя, че това е най-ниската 
точка в неговата служебна кариера. 
Международната общност не приема 
сериозно твърденията и в резултат 
САЩ, Великобритания и Испания из-
теглят проекта за резолюция. Впо-
следствие за употреба на военна сила 
се използват клаузите на Резолюция 
1441 на Съвета за сигурност.
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При подготовката за операцията 
се очертават съществени противо-
речия в НАТО. За първи в историята 
на Съюза не се стига до консенсус 
по предложението за активиране на 
чл. 5 за защита от НАТО на Турция 
при евентуална употреба на ОМП 
от страна на Ирак. Франция, Герма-
ния и Белгия нарушават традицията 
на „мълчанието“ и оспорват предло-
жението. Германия и Белгия все пак 
склоняват, а опозицията на Франция 
е неутрализирана с вземане на ре-
шение в Комитета за планиране на 
НАТО.* Това е един от многото сиг-
нали през последните години за рас-
тящото напрежение между САЩ и 
Франция във връзка със снижаването 
на възможностите на европейските 
държави в отбранително отноше-
ние, нежеланието за увеличаване на 
отбранителните бюджети за модер-
низиране, размиването на усилията 
от НАТО към Европейските сили за 
отбрана и други спорни въпроси. Дру-
го усложнение е отказът на Турция 
и Саудитска Арабия да предоставят 
териториите си за развръщане на 
настъпателната групировка.

Независимо от затрудненията в 
международен аспект и недостатъч-
ните територии за плацдарм за на-
стъпателната групировка в края на 
2002 г. е взето окончателно решение 
за провеждане на настъпателна опе-
рация. Централното командване пре-
дислоцира значителни войски и сили в 
Кувейт, Бахрейн, Катар и Йордания. 
В Катар се развръща преден коман-
ден пункт на Централното команд-
ване, а в Кувейт – команден пункт 
на сухопътния компонент. Страте-
гическото изнасяне и развръщането 
продължават до началото на март 
2003 г. На 17 март президентът 
Буш отправя ултиматум към Сад-
дам Хюсеин – в срок от 48 часа той 
и неговото семейство да напуснат 
страната, в противен случай Ирак 
ще бъде атакуван.11 Обявява и миси-
ята на операцията, която е свърза-
на със следните стратегически цели: 

сваляне на режима; унищожаване на 
готовите за използване и складира-
ните оръжия за масово унищожение; 
премахване на заплахата от страна 
на режима срещу иракското населе-
ние, региона и света.

Задачите на групировката включ-
ват провеждане на стратегическа 
настъпателна операция за разгромя-
ване въоръжените сили на режима на 
Саддам Хюсеин, като крайната цел е 
Багдад, установяване на контрол над 
страната и създаване на благоприят-
ни условия за преминаването ù към 
демократично управление. Същевре-
менно войските и силите имат пос-
тоянна готовност за действие в ус-
ловия на употреба на ОМП.

На 19 март 2003 г. сухопътният 
компонент започва настъпление сре-
щу иракските сили с главен удар от 
5-и AK (3-та пд, 82-ра вдд, 101-ва вдд) 
източно от река Ефрат, в направле-
ние към Багдад, и спомагателен удар 
от 1-ви експедиционен корпус морс-
ка пехота (1-ва дмп, 2-ра дмп, 24-та 
ЕЕМП (експедиционна единица мор-
ска пехота) и 1-ва бртд (Великобри-
тания) в поречието между Ефрат 
и Тигър, в направление към Багдад. 
Силите за специални операции (ССО) 
действат в Западен Ирак за овладя-
ване на стратегически обекти. 173-
та впрбр, във взаимодействие със 
ССО и кюрдската въоръжена групи-
ровка „Пашмърга“, след стоварва-
нето на въздушен десант в Северен 
Ирак настъпват в южно направление 
към Багдад и овладяват Кирхук, Мо-
сул и Ирбил. След отказа на Турция 
да предостави територия за настъп-
ление към Ирак 4-та пд, натоварена 
на кораби, е пренасочена към Персий-
ския залив, като оперативен резерв 
на CFLICC. Сухопътното настъпле-
ние е съпроводено с авиационни уда-
ри от военновъздушния и военномор-
ския компонент и удари с ракети 
„Томахоук“ от корабите на САЩ и 
Великобритания в Персийския залив, 
Червено и Средиземно море.

В общ план съпротивата на ирак-
ската армия е преодоляна за около 
20 дни. Очакваната яростна отбра-
на на линията Карбала – Бабил – Ал 

* През 2003 г. Франция не участва във 
военната организация на Съюза.
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Кут не се осъществява. На тази ли-
ния войските на коалицията се пре-
групират и провеждат решителната 
операция към Багдад. На 5 април 1-ва 
бригада на 3-та пд превзема лети-
щето на Багдад, а на 7 април 2-ра 
бригада извършва рейд до центъра на 
столицата, където на 9 април фор-
мирования от 1-ва дмп събарят па-
метника на Саддам Хюсеин. До 14 
април са овладени повечето населени 
пунктове в Ирак. На 1 май 2003 г. от 
самолетоносача „Ейбрахъм Линкълн“ 
президентът Джордж Буш съобщава: 
„Мисията е изпълнена“.

ПЛАНИРАНЕ 
НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА 
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

Състояние на Ирак 
след бойната операция

За да се разбере предизвикателс-
твото, пред което се изправят ко-
алицията и най-вече американската 
администрация, е необходимо да се 
оценят следвоенното състояние на 
Ирак и степента на разминаване на 
предвоенните допускания с реалното 
състояние.

Държавността в Ирак е изградена 
върху авторитарното управление на 
Саддам Хюсеин и неговите привър-
женици от партия БААС. Иракско-
то общество е фрагментирано по 
етническа и религиозна принадлеж-
ност. Централно място в управле-
нието на страната заемат сунити-
те, към които принадлежи и Саддам 
Хюсеин. Управлението се поддържа 
чрез репресии срещу кюрди и шиити, 
като лоялността на сунитите се ку-
пува с предоставяне на привилегии на 
старейшините на сунитските общ-
ности. Диктаторът си гарантира 
сигурност чрез заплахи и репресии 
от създадените от него паравоенни 
формирования и органи за сигурност.

През 80-те и 90-те години на ми-
налия век специалистите смятат 
Ирак за най-модерната, най-светска-
та и с най-добрата инфраструктура 
държава сред арабските страни от 
Залива. Те са на мнение, че благода-

рение на добивите на петрол и добре 
образованото население иракското 
общество е сравнително добре мате-
риално осигурено. Реалностите оба-
че са различни.

В резултат на войните Ирак е 
икономически разорен. Режимът на 
Саддам Хюсеин обръща приоритет-
но внимание на военните програми 
и купуването на оръжейни системи. 
Външният дълг на страната е око-
ло 87 млрд. щ.д.* и правителството 
не е в състояние да го изплаща. Ин-
фраструктурата и комуналната сис-
тема са пред разпадане. Петролните 
съоръжения са остарели и неефек-
тивни и оценката на специалистите 
е, че за да се достигне предвоенно-
то производство на петрол, ще са 
необходими не по-малко от 10 годи-
ни. По-голяма част от населението 
е обедняло и обезверено. Нарастват 
напрежението и антагонизмът меж-
ду кюрди и араби, от една страна, и 
между сунити и шиити, от друга.

Конюнктура в администрацията 
във връзка с Ирак

Военното планиране на операци-
ята започва много преди това на 
стабилизацията и възстановяване-
то. При разработването на Опера-
тивния план за операцията (OPLAN 
1003 V) Централното командване и 
CFLICC съсредоточават вниманието 
и почти всичките си усилия върху де-
тайлното разработване на ІІ фаза –
моделиране на операцията, и ІІІ фаза –
решителна операция, а все не остава 
достатъчно време за подробно разра-
ботване на последната фаза. Това се 
дължи най-вече на постоянните про-
мени, които постъпват от министъ-
ра по отбраната Доналд Ръмсфелд и 
неговия помощник Дъглас Фейт. Ща-
бът на генерал Маккиърнън променя 
плана за настъпателната операция 
многократно и няма време и енергия 
да пристъпи сериозно към ІV фаза.

Председателят на Съвета на начал-
ник-щабовете генерал Ричард Майърс 

* От тези средства към 2003 г. Ирак 
дължи на България около 2 млрд. щ.д.
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подпомага Централното командване, 
като създава съвместна тактическа 
група IV (CJTF-4) за планиране на IV 
фаза. За неин ръководител е назначен 
бригаден генерал Стив Хоукинс от 
Съвместното командване на силите. 
Идеята на Съвета на началник-щабо-
вете е тази група да разработи плана 
за стабилизиране и възстановяване на 
Ирак и след приключване на бойната 
операция да бъде развърнат военен 
щаб за управление на стабилизацията 
и възстановяването. Групата започ-
ва планирането, без да се намесва в 
работата на Централното команд-
ване, но в резултат на последвалите 
събития работата ù постепенно за-
тихва и тя е разформирана.12

Политическият план за стабили-
зиране на Ирак става причина за раз-
ногласия и противопоставяне между 
Съвета за национална сигурност, Дър-
жавния департамент и Министерс-
твото на отбраната. Тези противо-
речия имат дълга предистория. Мно-
зина от персонала в администрация-
та на Джордж Буш-младши работят 
преди това и за администрацията на 
Джордж Буш-старши – по време на 
първия конфликт в Залива. Вицепре-
зидентът Дик Чейни е министър на 
отбраната, Колин Пауъл е предсе-
дател на Съвета на началник-щабо-
вете, Пол Улфовиц, Кондолиза Райс, 
Стивън Хадли, Ричард Хаас, Луис 
Либи и т.н. заемат други длъжнос-
ти. Това не са обикновени чиновни-
ци, а личности от висшия ешелон на 
администрацията, които формират 
политиката за национална сигурност 
на страната. Около Пол Улфовиц се 
групира т.нар. група на неоконсерва-
торите Идеите им оказват влияние 
и върху смятаните за националисти 
Дик Чейни и Доналд Ръмсфелд. Тази 
група се оформя след Първата война 
в Залива. Групата на неоконсерва-
торите е известна в политическия 
живот на страната с радикалните 
си възгледи за ролята на международ-
ната общност и мястото на САЩ в 
нея. Общата идеология е, че Войната 
в Залива не е трябвало да приключи, 
без режимът на Саддам да е свален, 
и че операцията, освен с освобож-

даването на Кувейт, е трябвало да 
продължи и в Ирак. Групата залага 
сериозно на бъдещо правителство в 
Ирак, ръководено от Ахмад Чалаби. 
Много иракски видни опозиционери 
се чувстват пренебрегнати от ясно 
изразените предпочитания към него 
от неоконсерваторите и респектив-
но от Пентагона.

През април 2002 г. в Държавния 
департамент под ръководството на 
Томас Уорик се разработва „Проект 
за бъдещето на Ирак“13, който е ко-
лективен труд на Държавния депар-
тамент, ЦРУ, Военния колеж на су-
хопътните войски в Карлайл и още 
много правителствени агенции. В 
изследването се включват и 240 ирак-
ски емигранти. Резултатът от него 
е пространна разработка в 13 тома 
по важни въпроси, отнасящи се до 
развитието на Ирак след евентуален 
военен конфликт: социални и полити-
чески въпроси, електроснабдяване, до-
бив на петрол, управление на приста-
нищата и др. В този проект, който 
по същество няма формата на план 
за стабилизация на Ирак, се предвиж-
дат с голяма точност събития, кои-
то могат да се случат в Ирак след 
евентуален военен конфликт и пада-
не режима на Саддам Хюсеин. Поради 
няколко причини, от които най-важ-
ните са съществените различия меж-
ду двете ведомства, проектът оста-
ва недовършен. Офисът на вицепрези-
дента Чейни не приема заключенията 
на работната група.14

По време на управлението на 
администрацията на Джордж Буш-
младши съществуват принципни раз-
личия между Министерството на от-
браната и Държавния департамент 
главно по въпросите кое ведомство 
трябва да ръководи стабилизацията 
и как трябва да бъде осъществявана. 
Тези различия карат много аналитици 
да заключат, че именно това предиз-
виква усложняване на обстановката 
след обявяването на края на бойната 
операция, че са създадени условия за 
подготовка и изпълнение на план, кой-
то не се съобразява с конкретните 
условия в Ирак, не залага необходими-
те сили и средства за постигане на 



23

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

желания краен резултат от войната, 
фаворизира неподходящи личности за 
поемане управлението на Ирак и не 
осигурява инициативност във въз-
становителната операция.

Като се имат предвид тези прин-
ципни съображения, разчетите за не-
обходимите сили и средства, както и 
фактът, че военните действия фак-
тически не спират, още преди да се 
обяви краят на III фаза, се възприема 
подход да се възложи на Пентагона 
задачата да конкретизира плана за 
периода на стабилизацията. В нача-
лото на януари 2003 г. президентът 
на САЩ със своя директива упълно-
мощава министъра на отбраната да 
поеме цялостното ръководство на 
операцията, включително стабилиза-
цията и възстановяването на Ирак. 
Това е първата операция след Вто-
рата световна война, в която воен-
ното ведомство ръководи тази фаза. 
Вследствие на директивата в Пен-
тагона започват да се търсят под-
ходяща форма и опитен човек, който 
да поеме цивилната част от възста-
новяването на Ирак след военните 
действия.

Министър Ръмсфелд създава Офис 
за възстановяване и хуманитарна 
помощ (Office for Reconstruction and 
Humanitarian Assistance – ORHA), 
като назначава за негов ръководител 
Джей Гарнър – пенсиониран генерал 
от Scientific Application of International 
Cooperation (SAIC)*. Поради неговия 
опит в хуманитарните операции му 
се възлагат големи надежди. След 
Първата война в Залива през 1991 г. 
той е генералът, довел до успешен 
край хуманитарната операция в Се-
верен Ирак „Осигури утеха“ (Provide 
Comfort), свързана с помощи за бедс-
тващите кюрдски бежанци. На 20 
януари 2003 г., когато е назначен на 
този пост, генерал Гарнър има малък 
екип и пред него са поставени за ре-
шаване в много кратки срокове фун-
даментални задачи по подготовката 

на плана за ІV фаза на операцията. 
Той има само два месеца за органи-
зиране на офиса и разработване на 
цивилния план за тази фаза. Зада-
чата на ORHA е след приключване 
на бойната операция да поеме вре-
менното управление на страната и 
да координира дейността на всички 
ведомства, които участват в ста-
билизацията.

Планиране на стабилизацията 
и възстановяването на Ирак

Независимо от ограниченията и 
критиките екипът на генерал Гарнър 
успява да разработи доста детай-
лен и обоснован план за стабилиза-
ция и възстановяване. В него той се 
опитва да съчетае положителните 
моменти и от други разработки. В 
плана на Пентагона се предвижда 
след прекратяването на операцията 
за овладяване на Ирак за политичес-
ките, социалните и икономическите 
въпроси в стабилизацията първенс-
тво да има ORHA, а въпросите по 
сигурността и гарантирането на 
дейностите за възстановяване да се 
поемат от командващия на сухопът-
ния компонент.

Стратегическите цели на плана 
всъщност са очертани от президен-
та Буш с желания краен резултат на 
войната: постигане на трайна ста-
билност в Ирак и преминаване на 
страната към демократична форма 
на управление. За целта в плана е за-
ложено да се гарантират сигурност 
и стабилност, да се установят граж-
дански ред и законност, да се докаже 
ангажиментът на САЩ и коалиция-
та към възстановяването на Ирак и 
страните от региона и да се запазят 
интегритетът и суверенитетът на 
страната. При осигуряване на необ-
ходимите условия се планира власт-
та да се предаде на коалиционно пра-
вителство на широка основа, с пред-
ставителност на всички етнически и 
религиозни групи.

Като вземат предвид опита от 
предишни конфликти, като тези в 
Панама, Хаити, Сомалия, Афганис-
тан, Босна и Косово, и сложната орга-

* Мозъчен тръст от специалисти – пре-
димно пенсионирани военни, като една от 
основните му дейности са изследвания във 
военната област.
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низация на иракското общество, спе-
циалистите на генерал Гарнър пред-
виждат страната да се стабилизира 
първоначално в период от пет-шест 
месеца, след което за около две го-
дини да се предприемат практически 
стъпки за реформи в управлението, 
впоследствие за около година и по-
ловина да се премине към първона-
чално сътрудничество в областта 
на сигурността и за още толкова 
време да се консолидира окончателно 
сътрудничеството по сигурността 
и да се стабилизира регионът. Про-
дължителността на тези дейности 
се очертава да бъде между четири и 
шест години. Предвижда се също въз-
становяването на Ирак да протече с 
обединяване усилията на коалицията, 
международни и неправителствени 
организации и иракския народ. Уда-
рението основно се поставя върху 
сигурността, управлението, иконо-
мическото възстановяване, реда и за-
конността. Независимо че по време 
на военната операция в страната не 
са създадени условия за хуманитарна 
криза, се обръща внимание и на въпро-
сите на бежанците и изселените.

За тези дейности първоначално 
основната функция в ръководенето и 
организирането следва да се поеме от 
ORHA и военните командири по мес-
та, а след създаване на необходими-
те местни и държавни институции и 
на благоприятни условия основните 
функции постепенно да се поемат 
от иракчани. Предвижда се т.нар. 
подход right seat rider, което буквал-
но е осигуряване на приемственост 
и постепенно поемане на функциите 
от новите длъжностни лица.

Отдава се значение и на сътруд-
ничеството на ООН и други между-
народни и неправителствени органи-
зации, но тяхната роля се поставя 
на втори план, като им се прида-
ва повече спомагателна функция. 
Това се дължи най-вече на факта, 
че официално ООН не е ангажирана 
с операцията – няма резолюция на 
Съвета за сигурност, която да упъл-
номощава коалицията за провежда-
не на операцията. Ето защо не се 
предвижда вариант, в който ООН 

да има ръководна роля във възстано-
вяването на страната. Схващането 
на администрацията, че този пери-
од може да мине без участието на 
ООН, създава предпоставки за ос-
три критики. Анализаторите твър-
дят, че по този начин процесът на 
възстановяване е лишен от богата-
та експертиза на Организацията, 
както и от значителна част от фи-
нансовите средства, необходими за 
възстановяването.

ХРОНОЛОГИЯ 
НА СЪБИТИЯТА 

В ПРОЦЕСА 
НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА

За удобство събитията по-долу 
са разделени на характерни перио-
ди, които обуславят политическата, 
икономическата и социалната ста-
билизация на Ирак след приключване 
на бойната операция. През първия 
период най-важните събития са раз-
връщане на коалиционните сили за 
осигуряване на ред и стабилност и 
експоненциално нарастване съпроти-
вата на бунтовнически военизирани 
религиозни групировки. Вторият пе-
риод се характеризира с назначава-
не преходно правителство на Ирак, 
официално премахване на окупацията 
и усилия на коалицията и Иракския 
управляващ съвет за изработване 
конституция на страната, организи-
ране и провеждане на избори и по-
емане на управлението от законно 
избрано правителство. 

През третия период основните 
усилия на коалицията са насочени към 
преодоляване организираната съпро-
тива на бунтовнически групировки, а 
през четвъртия период – към подго-
товка за окончателно предаване на 
отговорностите на иракските влас-
ти и сили за сигурност. Много анали-
затори, които изследват конфликта, 
смятат, че решителният период в 
стабилизацията и възстановяване-
то е от 20 април до края на август 
2003 г.

Съветът за сигурност на ООН 
на 22 май 2003 г. гласува Резолю-
ция 1483, в която признава САЩ 
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и Великобритания за окупационни 
сили, както и това, че всички дру-
ги страни от коалицията могат да 
действат под ръководството им за 
осигуряване правата на иракския на-
род, т.е. окупационните власти да 
администрират страната, докато 
иракчаните са в състояние да по-
емат управлението. Резолюцията 
призовава правата за управление на 
страната да се предадат на ирак-
ския народ във възможно най-кратки 
срокове.15

Първи период 
(14 април 2003 – 8 юни 2004 г.)

След приключването на бойна-
та операция иракчаните все още не 
могат напълно да осъзнаят, че ре-
жимът на Саддам Хюсеин се е сгро-
молясал, както и това, че страната 
е окупирана от коалиционни сили. 
Много анализатори от коалицията 
и иракски дисиденти са на мнение, 
че именно през април и май 2003 г. е 
било възможно стабилизацията и въз-
становяването на Ирак да поемат в 
съвсем друга посока и дейностите да 
осигурят условия за бързо възстано-
вяване на страната.16

Мародерство, кражби, 
конфронтация

В средата на април и май, непо-
средствено след овладяването на Баг-
дад и другите големи градове, в стра-
ната се разразява масова психоза за 
грабежи и мародерство на държавни 
учреждения, институции, магазини, 
складове и др. Процесът постепенно 
се превръща в неуправляем, но за из-
бягване на излишни кръвопролития и 
конфронтация войските на коалиция-
та стоят встрани от тези събития. 
Нанесени са непоправими щети на 
иракската държавност и на жизнено-
важни за възстановяването обекти –
на Националния исторически музей, 
Държавната библиотека, много бол-
ници, сгради на министерства на ре-
жима, дворци на Саддам, пречиства-
телната станция на Багдад, училища 
и т.н. Обикновените иракски гражда-
ни, които по принцип са възпитани 

да почитат законите, са се надява-
ли, че с идването на коалиционните 
войски и премахването на омразния 
режим нещата ще се оправят и ще 
поемат в правилна посока, са разо-
чаровани и обезверени. Грабежите и 
безчинствата приключват след про-
мяна на стандартните процедури и 
правилата за поведение на войските 
и силите и намеса на местни патри-
отични организации. Привърженици-
те на режима, армията и полицията, 
органите на силите за сигурност са 
все още дезорганизирани, обезверени 
и не се появяват на политическата и 
обществената сцена.

На 21 април 2003 г. в Багдад при-
стига председателят на ORHA гене-
рал-лейтенант от запаса Джей Гар-
нър с малък екип и започва, в съот-
ветствие с утвърдения план, да пос-
тавя наченките на стабилизацията. 
След като президентът Буш обявява 
края на операцията, в Багдад съби-
тията се развиват с трескава бър-
зина. Генерал Гарнър и екипът му за-
почват дейността си с организиране 
на жътвата и изкупуване на зърно-
то в Ирак. Създадени са специални 
екипи за реагиране при кризи, които 
да оказват компетентна помощ при 
възстановяването на възли в елект-
розахранването и водоснабдяването 
и в други специализирани дейности. 
Едновременно се предприемат мер-
ки за търсене на най-оптималния 
вариант за създаване на паралелна 
форма на управление, където ирак-
чаните да се привличат към решава-
нето на реални проблеми. Усилията 
на ORHA се насочват към възста-
новяване на инфраструктурата и 
основните комуникации в страна-
та. За възстановяването на ирак-
ските инфраструктура и промиш-
леност се появява остра необходи-
мост от специализирани партньори 
в конкретни области.

Командващият на Централното 
командване и неговият щаб вземат 
мерки за организиране и поемане на 
ангажиментите по военната част 
от стабилизацията. За целта той 
поставя задача на командващия на 
CFLICC генерал Маккиърнън да раз-
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предели задачите и да започне подго-
товка за снемане и предислоциране 
на бойните формирования, участва-
ли в операцията. Схващането е, че 
войски и сили ще са необходими в 
кратък период, след което задачите 
по сигурността ще се поемат от 
иракчани. Генерал Маккиърнън орга-
низира предислокацията на 3-та пд 
и 1-ви ЕКМП с график те да се при-
берат в казармите в САЩ до края 
на септември. Едновременно генерал 
Франкс спира транспортирането и 
развръщането в Ирак на натоварена-
та вече 1-ва бркд (бронекавалерийска 
дивизия) във Форт Худ (Тексас).17

Генерал Маккиърнън назначава ко-
мандващия на 5-и АК генерал-лейте-
нант Уилям Уолъс за командващ на 
CJTF-7 – многонационалното форми-
рование за стабилизация и възстано-
вяване на Ирак. Щабът се формира 
на базата на този на 5-и АК. Това 
създава голямо напрежение в щаба, 
който е предназначен за организа-
ция и ръководство на тактически-
те формирования на корпуса, а сега 
изискванията са да се организират и 
изпълняват стратегически и опера-
тивни задачи. Впоследствие щабът 
се разширява и получава необходи-
мите специалисти за такива задачи. 
Сформира се първоначалната групи-
ровка на CJTF-7: командване – Баг-
дад; 2-ра бртд, 2-ра бркп, 2-ра вдбр 
(82-ра вдд) – Багдад; 101-ва вдд – Мо-
сул; 173-та вдбр – Кирхук; 4-та пд –
Фалуджа, Тикрит, Бакуба*; 3-та пд и 
3-та бркп – Рамади; 1-ва бртд (Ве-
ликобритания) – Басра, ССО (общо 
около 160 000 души).18 В този си 
състав CJTF-7 получава задача от 
Централното командване на САЩ 
да провежда операции за неутрали-
зиране на заплахи от привърженици 
на режима на Саддам Хюсеин и да 
гарантира сигурност и стабилност 
във възстановяването на страната. 
Най-трудна е задачата на 4-та пд, 
която провежда действия в района 
на сунитския триъгълник. Генерал 
Уолъс е сменен с генерал-лейтенант 

Рикардо Санчес, с което всъщност 
става и институционализирането на 
CJTF-7.19

Едновременно с усилията на 
ORHA за възстановяване на основ-
ните функции в Ирак и на команди-
рите за пребазиране, настаняване и 
поемане на функциите по сигурност-
та в страната започват системно 
да се проявяват ефектите на воен-
ния конфликт: населението изпитва 
остра нужда от питейна вода, храна, 
горива, електричество, обществен 
транспорт, както и от най-необхо-
димите комунални услуги. Това създа-
ва напрежение и недоволство, като 
постепенно охлажда отношението 
към американските войски. Тези пот-
ребности, комбинирани с горчивото 
усещане за мародерства и грабежи, 
създават недоволство сред населени-
ето.

Временно коалиционно правителство
 поема управлението на Ирак

Първоначалните искри на недо-
волство и конфронтация принужда-
ват американската администрация 
да търси нови решения в областта 
на стабилизацията. На 10 май 2003 г. 
президентът снема пълномощията 
на ORHA и назначава временно ко-
алиционно правителство, ръководено 
от посланик Пол Бремър. Той при-
стига в Ирак със задача, поставена 
му от президента и министъра на 
отбраната, за коренна промяна на 
положението. Ето защо и първите 
му стъпки са свързани с издаването 
на две заповеди: Заповед № 1 – от-
носно дебааситизация на страната, 
и Заповед № 2 – относно разформи-
ране на иракските сили за сигурност. 
Преобладаващата част от истори-
ците и анализаторите смятат, че 
те изиграват ключова роля за пос-
ледвалите събития в Ирак. Докато 
генерал Гарнър има по-предпазлив 
подход с армията и освобождава само 
генерали и офицери, за които има 
безспорни доказателства, че са ак-
тивисти на БААС, посланик Бремър 
още с назначаването си предприема 
настъпателни мерки за ликвидиране 

* Така нареченият в Централното ко-
мандване „триъгълник на смъртта“.
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на иракските въоръжени сили като 
структура и организация и заличава-
не на партия БААС от политическия 
живот на страната. С издаването 
на двете заповеди Бремер де факто 
лишава Ирак от висшия и средния 
ешелон на държавния апарат и пре-
допределя изграждането изцяло на 
нови сили за сигурност (армия, по-
лиция, разузнаване). Още повече, че 
Бремър назначава Ахмад Чалаби за 
изпълнител на заповедта за дебаати-
сизацията, която той изпълнява с го-
лям ентусиазъм и творчески подход 
и разширява действието ù до най-
ниските нива в партията (учители, 
служители и др.). С двете заповеди 
над 450 000 души се превръщат авто-
матично в безработни и препитание-
то, а с това и лоялността на повече 
от три милиона иракчани остават 
под въпрос – те просто преминават 
от другата страна на барикадата.20 
Мнозина запознати с проблема смя-
тат, че това е грешка и че е следва-
ло да се постъпи много по-прагма-
тично и предпазливо. Функционерите 
на партия БААС, които не са били в 
престъпни връзки с режима на Сад-
дам Хюсеин, както и не са участ-
вали в геноцида срещу шиитското и 
кюрдското население, е трябвало да 
бъдат запазени като единствените 
управленски кадри, способни да учас-
тват в по-бързото възстановяване 
на инфраструктурата и икономика-
та на страната. Според учените не 
е трябвало да има дебаатисизация, а 
десадамизация на Ирак.*

Политически и религиозни 
формации след бойната операция

На 13 юли 2003 г. се формира Иракс-
кият управляващ съвет (Iraqi Governing 
Council – IGC), който е предвиден да 
окаже помощ на CPA в политическата 
трансформация на страната до полу-
чаване на политически суверенитет. 

Бремър назначава в Съвета 25 видни 
иракски политици. В него са и най-из-
вестните иракски дисиденти, като 
Ахмад Чалаби, Аднан Пачачи, Аяд Ала-
уи, Джалал Талабани, Масуд Барзани, 
Ибрахим Джафари и др.21 Ролята му е 
по-скоро съвещателна. Бремър го съз-
дава с цел да започне активна работа 
за разработване на пътна карта за 
постепенно поемане на управлението 
от иракчаните и изработване на нова 
конституция, която да промени поли-
тическата система.

На политическата сцена се появя-
ват партии и религиозни движения, 
които по времето на режима са из-
вън закона, а повечето са в изгнание 
в съседни страни. По-големи от тях 
са Иракски национален конгрес, Наци-
онална демократическа партия, Де-
мократична партия на Кюрдистан, 
Патриотичен съюз на Кюрдистан, 
Демократично движение на Асирия, 
Комунистическа партия и др. От ре-
лигиозните течения най-влиятелен е 
шиитският Висш религиозен съвет за 
ръководство SCIRI (Supreme Council 
of the Islamic Revolution in Iraq). Не-
гов ръководител е аятолах Мохамад 
Бакър ал Хаким, който се завръща 
в Ирак след дългогодишно изгнание 
в Иран. Други духовни водачи, кои-
то изиграват роля в развитието на 
събитията, са аятолах Ал Систани и 
Муктада ал Садър.

CPA организира форуми и впо-
следствие институционализира процес 
за разработване на преходен админис-
тративен закон, който да се развие 
и доразработи като конституция. Не-
обходимо е да се ревизират и изменят 
изцяло базата и надстройката на стра-
ната, като се отнеме дългогодишната 
хегемония на една-единствена партия 
и един религиозен етнос – сунитите. 
Преговорите са изпълнени с напреже-
ние, противоречия и антагонизъм, ко-
ито се отразява решително и върху 
стабилизирането на страната.

Първи прояви 
на организирано насилие

Недостигът на войски ограничава 
възможностите на CJTF-7 за кон-

* Интервю на автора с професор Анди 
Терил от Военния колеж на сухопътните 
войски на САЩ, който също поддържа 
това мнение.
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тролиране на основните населени 
пунктове, границите с другите араб-
ски държави и територията на стра-
ната, което пък позволява на враж-
дебните елементи да се окопитят 
и да започват да се организират за 
яростна съпротива срещу окупацион-
ните войски и цивилните компании, 
наети за възстановяването на Ирак. 
Постепенно се оформят съпротиви-
телни сили, които провеждат теро-
ристични актове, саботажи, метежи, 
политически атентати и развиват 
широк спектър от криминални дей-
ности. Най-общо те могат да бъдат 
групирани така:

• Бунтовници (Insurgents). Съпроти-
вителното движение произтича от 
разделението по религиозни и етни-
чески причини. В Ирак то се организи-
ра и институционализира от араби су-
нити. Инициатори и ръководители на 
движението са бивши партийни функ-
ционери на режима (Former Regime 
Elements – FRE), военнослужещи от 
предишната армия, разузнаването, 
силите за сигурност и политическата 
полиция. Тяхната идеология е насоче-
на към възстановяването на режима, 
привилегиите за партия БААС и су-
нитското население, т.е. към предво-
енното статукво.

• Крайни екстремисти (Violent extre-
mists). Това са малки групи терорис-
ти, действащи по религиозни подбуди. 
Съставени са от чуждестранни бой-
ци, наети и обучени извън територи-
ята на Ирак и изпратени в страна-
та, за да се борят с окупационните 
сили, мюсюлманите шиити и другите 
религиозни общности. Те са формал-
но индоктринирани, непримирими и 
неподкупни. Принадлежат към фунда-
менталните сунитски движения „уа-
хабити“, „селафисти“ и терористични 
организации като „Ал Кайда“, „Ансар 
ал Ислам“ и др. Мисията им е създа-
ване на ислямска държава, ръководена 
единствено от законите на Шериа-
та. Стремят се да я постигнат с 
всички възможни методи и средства. 
Крайната им задача е изгонването на 
окупационните сили и възстановява-
не на Арабския халифат.

• Милиции на арабите шиити 

(Shi’ite Arab militias). Те се формират 
и ръководят от религиозни лидери, 
а основната им цел е разделяне на 
Ирак по религиозна принадлежност и 
създаване на държава от мюсюлмани 
шиити. Основното движение е БАДР 
на аятолах Абд ал Хаким, създадено 
по време на войната между Иран и 
Ирак и реактивирано в Ирак след 
конфликта. БАДР е силно проиран-
ска организация. Армията на Махди 
се създава след конфликта и се ръко-
води от Моктада ал Садър, който е 
радикален и непредсказуем духовник. 
Изиграва изключително деструктив-
на роля в процеса на стабилизиране 
и възстановяване. Двете движения не 
се конкурират, но и не сътрудничат. 
Основната им дейност е насочена 
срещу арабите сунити.22

• Криминални елементи. Те нямат 
конкретно изразена идеология. Пре-
чат на възстановителните дейности 
чрез нерегламентирано сътрудничес-
тво със съпротивителните сили, ши-
итските милиции и кюрдските сепара-
тисти, насочено срещу окупационните 
сили и иракските органи на властта.

Някои автори разглеждат и кюрд-
ските сепаратисти сред посочените 
общности, но те не оказват голямо 
влияние върху хода на стабилизация-
та и възстановяването.

В началото на враждебните дейс-
твия администрацията на САЩ и 
министър Ръмсфелд смятат, че те 
са спорадични, случайни и нямат ор-
ганизиран характер. Честотата и 
мащабът на атаките се засилват до 
такава степен, че пред средствата за 
масово осведомяване командващият 
на Централното командване прави 
изявление, че САЩ са изправени сре-
щу „класическа партизанска война“23. 
Предвестници на организираната 
съпротива са вълненията на сунитс-
кото население в Рамади, Фалуджа и 
Тикрит. По-значителни терористич-
ни актове, които рязко се отразяват 
на сигурността, са покушението над 
аятолах Мохамад Бакър ал Хаким на
29 август пред джамията в Наджаф*, 

* В атентата загиват над 100 поклон-
ници.
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атентатът срещу йорданското по-
солство в Багдад на 7 август, атен-
татът срещу щабквартирата на 
ООН в хотел „Кана“ на 19 август, 
където са убити специалният пред-
ставител на генералния секретар на 
ООН Серджо ди Мело и още 22 души*. 
В отговор на засилващите се съпро-
тивителни действия и терористични 
атаки CJTF-7 подготвя и осъществя-
ва серия от операции в Багдад, Фа-
луджа, Рамади, Анбар и други населени 
пунктове.**

Развръщане на многонационални
мирни сили и нападения срещу тях

Към края на лятото на театъра 
на операциите пристига по-голямата 
част от коалиционните сили, предви-
дени да участват в IV фаза на опе-
рацията, а командването на CJTF-7 
разделя Ирак на шест дивизионни 
зони на отговорност: командване –
Багдад, многонационална дивизия „Се-
вер“, многонационална дивизия „Се-
вер-Център“, многонационална диви-
зия „Багдад“, многонационална диви-
зия „Запад“, многонационална дивизия 
„Център-Юг“, многонационална диви-
зия „Юг-Изток“.** Българският кон-
тингент се развръща в края на ав-
густ и е придаден към „Център-Юг“ 
под командването на полски генерал. 
Националният елемент се развръща 
в Ал Хила, а 1-ви пехотен батальон –

в две бази в Кербала. В коалиция-
та участват 33 нации и численият 
състав, с който се усилват войските 
на САЩ в CJTF-7, е над 25 000 души. 
Към началото на септември повече-
то формирования са готови да изпъл-
няват задачи.* Всички командири в 
гарнизоните, в които са развърнати 
военни формирования, първоначално 
поемат функциите и на военни губер-
натори на съответните провинции.

С цялостното развръщане на коа-
лицията на Многонационалните мир-
ни сили (ММС) и поемането на за-
дачите от формированията на мно-
гонационалните дивизии интензите-
тът и яростта на атаките от съпро-
тивителните сили нарастват. Освен 
граждански и инфраструктурни обек-
ти на нападения са подложени и вой-
ските на ММС. Те се осъществяват 
със стрелково оръжие, минохвъргач-
ки, противотанкови гранатохвъргач-
ки, импровизирани взривни устройс-
тва (ИВУ), пренасяни от хора или 
натоварени на автомобили. Изпол-
зват се и други похвати. Тактиките, 
техниките и процедурите за атаку-
ване на коалиционните войски от им-
провизирани и спорадични започват 
да стават все по-усъвършенствани, 
централизирани и добре организира-
ни. Бившите привърженици на режи-
ма вкарват в употреба срещу коали-
цията и преносими противовъздушни 
ракетни комплекси тип „Стрела“ и 
„Игла“. През ноември пипалата на 
бомбените атентати се разпрости-
рат и извън американските войски. 
Нанесени са серия удари в началото 
на свещения за мюсюлманите Рама-
дан по полицейски участъци в Багдад, 
които се характеризират с прецизна 
организация и ръководство.

* В резултат на бомбените атентати 
ООН решава да изтегли своите сътруд-
ници от Багдад. Същото решение вземат 
Международната организация на Червения 
кръст и Червения полумесец и много непра-
вителствени и хуманитарни организации. 
Твърдението им е, че липсата на сигурност 
прави дейността им невъзможна и застра-
шава живота на техните сътрудници.

** През юни 2003 г. срещу коалиционни-
те сили са осъществени около 150 атаки, 
а през юли нарастват двойно.

*** Оригинално: Multi-National Division–
North (MND-N), Multi-National Division–North
Central (MND-NC), Multi-National Division–
Baghdad (MND-B), Multi-National Division–
West (MND-W), Multi-National Division–
Central South (MND-CS), and Multi-National 
Division–Southeast (MND-SE).

* Следва да се отбележи, че някои дър-
жави, развърнали свои военни континген-
ти в Ирак, го правят след приемането на 
Резолюция 1511 на Съвета за сигурност от 
16 октомври 2003 г., с която официално се 
разрешава създаването на Многонационал-
ни сили за сигурност и се призовават стра-
ните от ООН да допринесат за операция-
та със сили. С това се придава официална 
легитимност на силите в Ирак.
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Първият случай на атака срещу 
ММС е атентатът в Насирия сре-
щу италианската бригада „Джузепе 
Гарибалди“, когато загиват 18 ита-
лиански карабинери. Все по-успешна 
става борбата и срещу летателните 
средства. За кратък период са сва-
лени вертолет Чинук24 и три вер-
толета „Блекхоук“. Атакувани са и 
контингентите на Испания, Салва-
дор и Полша. На 27 декември 2003 г. 
срещу българския батальон в Кербала 
е осъществена комбинирана терорис-
тична атака с ИВУ, превозвано на 
автомобил, и минохвъргачен и стрел-
кови огън, в резултат на което заги-
ват петима военнослужещи, а 27 са 
ранени.

Мерки за овладяване 
на обстановката

За неутрализиране на нападения-
та командването на CJTF-7 предпри-
ема провеждане на различни типове 
операции: кордони и претърсване, 
патрулиране, конвоиране. Променят 
се стандартните процедури и се за-
силват мерките за охрана и отбрана 
на оперативните бази. Започва сфор-
миране и подготовка на нови иракски 
армия и полиция.

Усилията на Съвета за сигурност 
на ООН и международната общност 
за стабилизиране на страната про-
дължават. На конференция страни 
донори се ангажират с осигуряване 
на 37 млрд. щ.д. за възстановяване 
на инфраструктурата. В стратеги-
чески аспект администрацията на 
САЩ взема решение за разделяне 
на отговорностите по стабилиза-
цията между Министерството на 
отбраната и Съвета за национална 
сигурност. Успоредно с чисто воен-
ните и административни мерки CPA 
работи интензивно за политическо 
уреждане управлението на страната. 
Във връзка с това се полагат големи 
усилия за изработване на преходния 
административен закон и подготов-
ката на избори. На 15 ноември 2003 г. 
Иракският управителен съвет обна-
родва план-график за прехвърляне на 
суверенитета, чието начало е през 

май 2004 г. с учредяване на преходно 
национално събрание.

Политическото решение за изра-
ботване на конституция и прехвър-
ляне на властта на иракско събрание, 
залавянето на Саддам Хюсеин, както 
и промяната на тактиката на ММС 
имат благотворно влияние върху об-
становката. Развиват се мащабни дей-
ности за възстановяване на инфра-
структурата: железопътен транс-
порт, петролопроводи, електроза-
хранване, пречиствателни станции, 
училища и др. Командирите по места 
използват фондове на CERP25 за инфра-
структурни и комунални проекти по 
места – в системата на гражданско-
военното сътрудничество.

Интензивността на съпротивата 
нараства отново

През април 2004 г. напрежението 
се засилва поради убийството на 
четирима американски цивилни във 
Фалуджа и варварското отношение 
към телата им. Дивашките сцени 
са показани по световните средства 
за масово осведомяване. Админист-
рацията на САЩ разпорежда да се 
организира операция за овладяване на 
Фалуджа, за залавяне на престъпни-
ците и предаването им на съдебни-
те органи, което е възложено на 1-ва 
дивизия морска пехота. За да избегне 
много цивилни жертви, Пол Бремър 
прекратява операцията и нарежда на 
дивизията да се оттегли от града.26

Друг основен фактор на напреже-
ние са шиитският духовник Мокта-
да ал Садър и формираната от него 
от бунтовници армия на Махди. Той 
организира системно и последова-
телно кампания срещу коалицията 
и сунитското население в квартал 
„Садър“* в Багдад. Чрез издавания 
от него вестник „Ал Хавза“ води 

* Кварталът носи името на бащата 
на Моктада Садър, който е един от най-
видните духовници в Ирак преди войната 
и е убит зверски от силите за сигурност 
на Саддам Хюсеин. Шиите го смятат за 
мъченик и светец. На това се дължи и вли-
янието на Моктада Садър и последовате-
лите на неговата идеология.
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войнствена реторика и призовава 
шиитското население към бунтове 
и саморазправа. През март 2004 г. 
Пол Бремър забранява вестника. В 
отговор Моктада Садър провежда 
със свои последователи от армията 
на Махди нападения срещу Ал Кут, 
Куфа, Наджаф и Кербала. В Керба-
ла бунтовниците обкръжават и се 
опитват да превземат кметство-
то на града и полицейския участък. 
Българските военнослужещи от 2-ри 
пехотен батальон бранят героично 
кметството и го удържат в продъл-
жение на повече от 10 дни. Необхо-
димо е да се отбележи, че в много 
източници събитията в Кербала се 
описват неправилно. Заслугата се от-
дава на полски военнослужещи, тъй 
като нашият батальон е подчинен 
на полска бригада. В отбраната учас-
тва съвсем за кратко взвод полски 
военнослужещи, но цялата тежест е 
поета от българския батальон. След 
провеждане на операция „Айрън Сей-
бър“ от 1-ва бртд и разгром на ми-
лициите на Махди Моктада Садър е 
принуден да обяви едностранно пре-
кратяване на огъня.

Преходно иракско правителство 
и нова структура 

на Многонационалните сили

Влошаващото се положение със 
сигурността в Ирак и натискът, 
оказан от ООН, принуждава адми-
нистрацията в САЩ и CPA да про-
менят първоначалния план в спора-
зумението от 15 ноември 2003 г., с 
което се предвижда през май 2004 г. 
да се проведат избори за преходно 
народно събрание и за провинциални 
съвети и да се набележат мерки за 
подготовка на акт за предаване на 
властта на преходно иракско прави-
телство. В този смисъл Съветът за 
сигурност на ООН гласува на 8 юни 
2004 г. Резолюция 154627, в която се 
създава иракско временно правителс-
тво и се насрочват избори за януари 
2005 г. За разработването на струк-
турата и избирането на състава на 
новото правителство е определен 
специалният пратеник на генералния 

секретар на ООН Лакдар Брахими. 
За министър-председател на времен-
ното правителство е избран умере-
ният шиитски политик Аяд Алауи.

Едновременно с политическите се 
извършват промени и в командната 
структура на Многонационалните си-
ли. На 15 май 2004 г. CJTF-7 е реор-
ганизирана в Многонационални сили –
Ирак (Multi-National Force – Iraq – 
MNF-I). Замисълът е MNF-I да изпъл-
нява функциите на стратегическа и 
оперативна щабквартира. Като под-
чинени структури на MNF-I се създа-
ват Многонационален корпус – Ирак 
(Multi-National Corps – Iraq – MNC-I), 
Многонационално преходно команд-
ване (Multi-National Security Transition 
Command – Iraq – MNSTC-I), Инже-
нерен корпус и Регионално командва-
не за Залива (Gulf Region Division).28 
MNC-I планира и провежда операции 
на тактическо ниво. MNSTC-I коор-
динира програмите за подготовка и 
екипиране на Иракските сили за си-
гурност. Регионалното командване 
за Залива координира и наблюдава 
възстановяването. Генерал Санчес 
е сменен от генерал Джордж Кейси. 
Преразпределят се зоните за отго-
ворност, в резултат на което 3-ти 
пб от нашия контингент се разпола-
га в база Еко – Ад Дивания.

Втори период 
(8 юни 2004 – 30 ноември 2006 г.)

Подготовка и провеждане 
на първите избори

Президентът Буш със своя дирек-
тива на 30 юни 2004 г. разформира 
CPA и създава посолство на САЩ в 
Ирак. За посланик е назначен опит-
ният дипломат Джон Негропонте. С 
този акт в изпълнение на Резолюция 
1546 суверенитетът на Ирак формал-
но се предава на иракското временно 
правителство и коалицията преста-
ва да бъде окупационна сила.

През лятото и есента на 2004 г. 
яростната съпротива на сунитите и
шиитите достига краен предел. „През 
август 2004 г. броят на атаките сре-
щу коалицията, иракските сили за си-
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гурност и цивилното население е над 
2500, което прави този месец най-
жестокия от юни 2003 г.“.29 Моктада 
Садър подновява враждебната си кам-
пания срещу коалицията в района на 
Наджаф, където се укрепва със свои 
привърженици в свещената за шиити-
те джамия на имам Али. Командва-
нето на ММС прилага нови методи 
за борба с милициите на Садър. Фор-
мирования от армията, морската пе-
хота и Иракските сили за сигурност 
атакуват и овладяват заетите от 
противника райони, след което фор-
мирования от CIMIC веднага ги за-
емат и възстановяват разрушенията 
от проведената операция. Това е на-
чалото на широко прилаганата впос-
ледствие концепция clear – hold – build 
(прочисти – задръж – развивай) – как-
то в Ирак, така и в Афганистан.

В периода юли – септември 2004 г. 
MNF-I планира операции срещу сунит-
ските бунтовници, укрепили се в Са-
мара и Фалуджа. На 1 октомври 1-ва 
пд, във взаимодействие с формирова-
ния от коалиционните сили, осъщес-
твява настъпление и впоследствие 
операция за претърсване и за два дни 
методично прочиства Самара. През 
ноември 2004 г. формирования от 1-ва
пд, 1-ва дмп и Иракските сили за си-
гурност обкръжават Фалуджа и в 
смесени екипи атакуват града. След 
две седмици тежки боеве той е пре-
взет. В резултат на успешната опе-
рация са убити 2000 бунтовници, а 
1200 са пленени. Загиват 70 американ-
ски войници и 7 иракски, а около 600 
души от коалицията са ранени.30

Проведените операции и интензив-
ната подготовка на иракските сили за 
сигурност създават по-нормална об-
становка за подготовката и провежда-
нето на избори. На 30 януари 2005 г. 
се гласува в над 6000 избирателни сек-
ции. Спокойствието е дело основно на 
Иракските сили за сигурност. Коали-
цията има готовност да ги подкрепи 
в краен случай. Мнозинството сунити 
бойкотират и не гласуват. В новото 
иракско Национално събрание влизат 
275 депутати. За министър-председа-
тел на преходното правителство е 
избран Ибрахим Джафари, а за прези-

дент – Джалал Талабани. Парламен-
тът получава мандат за разработва-
не нова конституция на Ирак.

През 2005 г. в Ирак се формират 
провинциални групи за възстановява-
не (PRT). Това става по инициатива 
на Държавния департамент – по по-
добие на създадените в Афганистан 
и на добрите резултати от тяхната 
работа. В Ирак са формирани общо 
28 групи, от които 14 са класичес-
ки (12 – САЩ, 1 – Великобритания, 
1 – Италия). Останалите PRT са 
развърнати в компромисен вариант 
с личен състав от пет-шест души и 
са прикрепени към бригадните бойни 
групи. Впоследствие изиграват поло-
жителна роля през 2007 – 2009 г.31

Трансформация на MMС 
и влошаване на сигурността

След изборите по план на Цент-
ралното командване на САЩ в на-
чалото на 2005 г. са изтеглени около 
30 000 военнослужещи. Така в много 
райони се открива възможност екс-
тремистите да възобновят атаки-
те си. През юни и юли те нарастват 
до нечувани размери. Осъществяват 
се от сунитски бунтовници и араб-
ски бойци от други държави. Обекти 
на нападения са обикновено шиитски 
събирания. Такива са атентати в 
Хила с коли-бомби, където загиват 114 
иракчани, самоубийствен атентат в 
Багдад – 100 загинали, атентати сре-
щу шиитски поклонници в Наджаф на 
31 август, които предизвикват масо-
ва психоза и над 1000 поклонници са 
стъпкани на моста над реката.

През септември 3-ти бркп про-
вежда успешна операция и прочиства 
Тал Афар от бунтовнически елемен-
ти. В нея за първи път се отчита 
съществено сътрудничество на ИСС 
и иракчани сунити в борбата срещу 
терористите. Започва да се проявя-
ва умора от кръвопролитията и пос-
тоянната несигурност.32

Нова конституция на Ирак 
и избори за нов парламент

След изборите през януари се фор-
мира специална комисия в иракското 
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Национално събрание за изработване 
на нова конституция. Задачата ù е 
изключително трудна поради голе-
мите противоречия за характера на 
конституцията (светска или на ос-
новата на Шериата), представител-
ността на различните религиозни и 
етнически общности, ролята на же-
ните в политическия живот и т.н. 
Една от причините за увеличаване 
на атентатите през цялата 2005 г. 
са именно спорните въпроси за кон-
ституцията. С помощта на опитни 
политици и дипломати от коалиция-
та и след приемането на редица ком-
промиси проектът на конституция е 
готов към края на август. Насрочен 
е референдум, който се провежда на 
15 октомври 2005 г., а резултатите 
от него са: 79% – „за“, 21% – „про-
тив“. Масово против конституция-
та гласуват сунитските провинции. 
На 15 декември се провеждат избо-
рите за камара на представителите 
в парламента. Сунитите този път 
гласуват масово и към края на февру-
ари 2006 г. резултатите са изнесени 
официално. В съответствие с тях на 
20 април за министър-председател е 
избран Ал Малики, а Джалал Талабани 
е преизбран за президент.33

Трети период – 
(31 ноември 2006 – 
31 декември 2008 г.)

Нова стратегия за стабилизация 
и възстановяване

През 2006 г. атентатите и кръво-
пролитията продължават. Най-харак-
терен терористичен акт е атаката на 
22 февруари с ИВУ на автомобил срещу 
свещената джамия със златни кубета 
в Самара. Напрежението между ши-
итите и сунитите прераства в граж-
данска война и убийствата се увелича-
ват до 33 средно на ден. Убити са над 
700 цивилни граждани и много военно-
служещи от коалиционните сили. През 
годината са регистрирани 34 131 инци-
дента.34 Коалиционните сили и ИСС 
трудно се справят с обстановката на 
масови насилия. Най-голяма активност 
враждуващите групировки проявяват 

в Багдад, където сунитското и шиит-
ското население се групират в отделни 
квартали. Това води до масово изселва-
не. Двете общности са охранявани от 
„въоръжени защитници“.

В изказване президентът Буш от-
белязва, че жестокостта и изселва-
нията надвишават демократични-
те придобивки на иракчаните и на-
сочват процесите в нежелана посо-
ка. През ноември 2006 г. той увол-
нява Доналд Ръмсфелд и назначава 
за министър на отбраната умере-
ния технократ Робърт Гейтс. Адми-
нистрацията приема нова страте-
гия, а целта ù е: „Ирак е мирен,
обединен, стабилен и сигурен, интег-
риран в международната общност и 
е партньор в борбата с тероризма“. 
Като метод за провеждане на воен-
ните операции се възприема т.нар. 
триада: clear – hold – build.35

Нов начин за провеждане 
на стабилизацията 

и възстановяването (SURGE)

Към края на 2006 г. става ясно, 
че в Ирак не може да се продължа-
ва така и че очертаните планове 
и стратегии за стабилизация и въз-
становяване не водят към желания 
краен резултат. Ето защо се пред-
приемат стъпки за прилагане на нов 
план – „по нов начин напред“ (New 
Way Forward). В новата стратегия 
се признава, че без необходимата си-
гурност и някои функции (политичес-
ки, икономически и основни услуги на 
населението) стабилизацията и въз-
становяването не могат да бъдат 
приложени ефективно. В обръщение 
към нацията на 10 януари 2007 г. пре-
зидентът Буш обявява, че за подпо-
магане на стратегията „по нов на-
чин напред“ САЩ и коалицията ще 
увеличат рязко войските и силите в 
Ирак – с до 30 000 души.36

В изпълнение на новата стратегия 
САЩ увеличават войските с пет бри-
гадни бойни групи, бригада армейска 
авиация, експедиционна единица морска 
пехота, два батальона морска пехота, 
щаб на дивизия и поддържащи форми-
рования. Така броят на американски-
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те войски достига 168 00037, а общо за 
коалицията те са около 190 000 души. 
Плановото нарастване на войските 
и силите продължава до октомври 
2007 г. Основните усилия се съсредо-
точават към опазване живота на ци-
вилното иракско население. Например 
в Багдад се създават „затворени обще-
ства“, където иракчани се обособяват 
в малки квартали по религиозна прина-
длежност и обезопасяват вътрешния, 
а коалиционните войски охраняват 
външния периметър. По този начин 
не се дава възможност на бунтовници 
и терористи да се настанят или да се 
измъкнат от тези квартали.

През 2006 – 2007 г. се проявява и 
друг феномен в полза на сигурността –
„пробуждането на иракчани“. Сунит-
ското население, в чиито провинции 
чуждестранните бойци от терорис-
тичните организации действат сво-
бодно, вече изпитва умора от кръво-
пролитията. Старейшините на пле-
мената и по-видните иракчани започ-
ват постепенно да съдействат на 
международните сили и да посочват 
къде са терористите. Младежите от 
Анбар формират движение „Синове на 
Ирак“, което първоначално съдейства 
на коалицията чрез организиране на 
невъоръжени патрули и охрана срещу 
терористи, а впоследствие започва 
да се въоръжава и да провежда огра-
ничени бойни действия. Възникналата 
добра възможност за заздравяване на 
сигурността се възприема положи-
телно и впоследствие тези младежи 
получават заплати за членството си 
в това движение. Освен в сунитските 
региони „Синове на Ирак“ започва да 
намира привърженици и сред шиитски 
младежи. Впоследствие движението 
се влива в ИСС. За пет-шест месеца 
сигурността в Ирак се подобрява зна-
чително. Проведени са успешни опера-
ции от коалиционните сили, съвмест-
но с ИСС, в Басра и Багдад – сре-
щу армията на Махди, и към края на 
пролетта на 2008 г. Моктада Садър 
е принуден да прекрати действията 
на своите милиции. Смъртността 
сред цивилното население в резултат 
на въоръжени нападения през април 
2008 г. спада с над 70%.

Четвърти период 
(1 януари 2009 – 

31 декември 2011 г.)

Изтегляне на коалиционните войски

В съответствие с резолюция на 
Съвета за сигурност мандатът на 
коалиционните сили изтича на 31 де-
кември 2008 г. Тези, които желаят да 
продължат участието си, трябва да 
преговарят с иракското правител-
ство за статута си след тази дата. 
Повечето от коалиционните сили се 
изтеглят до края на годината, вклю-
чително българският контингент. 
Общо 14 държави напускат Ирак до 
края на 2008 г. Там остават контин-
генти на САЩ, Великобритания, Ав-
стралия и Румъния, с мандат за още 
шест месеца. Подписаното между 
САЩ и Ирак споразумение за стату-
та на силите дава мандат на амери-
канските войски до 1 януари 2012 г.

През февруари 2009 г. новоизбрани-
ят президент на САЩ Барак Обама 
обявява, че в срок от 18 месеца ще 
изтегли основните сили на страната 
от Ирак и ще остави формирования 
за обучение на Иракските сили за си-
гурност и за поддръжка. На 1 януари 
2009 г. САЩ и другите коалиционни 
сили са напуснали „зелената зона“ в 
Багдад и са я предоставили на ирак-
ското правителство. В средата на 
годината и другите съюзници напус-
кат Ирак. ММС се трансформират 
в US Forces – Iraq. Операция „Сво-
бода за Ирак“ е прекратена. Започва 
операция „Нова зора“ (New Dawn). 
Американските войски се изнасят из-
вън населените пунктове. Съпроти-
вата на бунтовническите групировки 
продължава спорадично и американ-
ските войски не изоставят ангажи-
ментите си по сигурността. В Ирак 
продължава дейността на NTMI (ми-
сия на НАТО) и UNAMI (мисия на 
ООН). На 31 август 2010 г. президен-
тът Обама обявява, че всички бойни 
формирования на САЩ са изтеглени 
от населените пунктове и се органи-
зират в полеви лагери. Към края на 
2011 г. от Ирак се изтеглят и пос-
ледните американски войски.
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ИЗВОДИ И УРОЦИ 
ОТ ОПЕРАЦИЯТА

Мисъл на Франсис Фукуяма, може 
да се използва като аксиома към ана-
лиза по-нататък: „Съществува тен-
денция сред апологетите на войната 
в Ирак [2003 – 2011] да вярват, че 
демокрацията е по правило условие-
то, към което ще се насочат всички 
общества, след като са освободени 
от диктаторите“.38

Преходът от бойни операции към 
стабилизация е изключително важен 
за политическото и социалното ста-
билизиране на страни, на чиито те-
ритории е имало военен конфликт. 
Ето защо е необходимо да се дифе-
ренцират бойната операция и ста-
билизацията и възстановяването. За 
втората част е необходимо да се 
отчитат съществените разлики и 
крайната необходимост от различна 
военна сила, различни подходи, раз-
лична подготовка на войски и сили, 
на цивилни формирования, както и 
различни взаимоотношения с мест-
ното население.

Стратегически изводи и уроци

В своята книга „За войната“ Карл 
фон Клаузевиц, наред с изграждането 
на системна философска теория за 
войната като обществено-полити-
ческо явление, има принос и за някои 
практикоприложни формулировки. 
Той смята, че всяко политическо и 
военно ръководство при планиране-
то на война следва да прецени вни-
мателно и да направи своите изводи 
по три основни параметъра: да има 
ясна стратегическа цел и да планира 
подробно нейното постигане, да при-
тежава ресурсите, необходими за по-
беда, да има ясна визия и стратегия 
за излизане от войната. Ето защо 
като първи извод и урок следва да се 
посочи, че за извоюването на победа-
та е необходима успешна стратегия 
за излизане от войната, която да се 
основава на ясни и постижими поли-
тически цели, сочещи желания краен 
резултат и осигуряващи необходи-
мите ресурси за неговото достига-

не. Успешната стратегия се базира 
на планиране, което произхожда от 
достоверни допускания, базирани на 
солидна информация в стратегически 
и оперативен мащаб.

Необходимост от широка нацио-
нална, международна и на местното 
население подкрепа за провеждане на 
операцията. В случая първоначално е 
получена широка подкрепа за опера-
цията, която с развитието на съби-
тията намалява значително. Под-
крепата на местното население в 
Ирак също силно спада в процеса 
на стабилизацията и възстановява-
нето. В Устава на ООН, глава 7, 
чл. 51, е формулирана легитимност-
та за употреба на сила. Изтъкнато 
е, че Съветът за сигурност на ООН 
е единствената институция, коя-
то може да прецени и да разреши в 
своя изрична резолюция употребата 
на сила срещу някоя страна. В този 
смисъл при подготовката и прилага-
нето на военна сила подготовката 
и убеждаването на международната 
общност в справедливата кауза за 
употреба на сила са изключително 
важни. Следователно като втори 
стратегически урок би следвало да 
се маркира осигуряването на широка 
международна подкрепа и гарантира-
нето на легитимност на операци-
ята с получаването на мандат от 
международната общност чрез резо-
люция на Съвета за сигурност. Тъй 
като ООН не подкрепя окупацията 
на Ирак, САЩ и водената от тях 
коалиция се лишават от опита, ек-
спертизата и финансовата подкрепа 
на Организацията и до гласуването 
на Резолюция 1483 операцията според 
международното законодателство 
остава нелегитимна.

В процеса на подготовката на опе-
рацията на дипломатическо и съюз-
но ниво на преден план се проявяват 
противоречия и антагонизъм между 
САЩ, от една страна, и Франция, 
Германия и Белгия, от друга. Това е 
свързано със съществено напрежение 
при подготовката и провеждането ù, 
лишава коалицията от ценна експер-
тиза, военни способности и финансо-
ва поддръжка от страна на основни 
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държави в НАТО. За съсредоточава-
нето на войските и силите в района 
на Персийския залив и Близкия изток 
арабските страни (без Кувейт и Бах-
рейн) и Турция отказват достъп до 
своите територии, което затруд-
нява подготовката на операцията. 
Следователно като стратегически 
урок се очертава спечелването на 
подкрепата на съюзниците и партньо-
рите в района за провеждане на опе-
рация. Това повишава способностите 
на групировки в коалиционен състав 
и е залог за победата. В проведената 
операция е постигната бърза и реши-
телна победа, но това не осигурява 
успешен изход от войната. Ето защо 
е необходимо в подобни операции да 
се създадат всички предпоставки за 
сигурност и стабилност на средата. 
За тяхното моделиране са необходими 
повече сили и средства, отколкото 
в бойната операция. Това е залог за 
стабилизирането, обединяването и 
изграждането на нацията.

Планирането на операцията тряб-
ва да бъде цялостно и неделимо. В 
стратегическите и оперативните 
планове се разработват както бой-
ните операции, така и стабилизаци-
ята и възстановяването. При разра-
ботването на плановете и тяхното 
изпълнение трябва ясно и точно да 
са посочени отговорници, срокове и 
ресурси. Всяка институция следва да 
знае за какво отговаря. Всеобхватни-
ят подход при планирането обединя-
ва усилията на всички институции за 
осъществяване на целите и постигане 
на желания краен резултат.*

В колективно експертно изследва-
не на Института за изследване на 
външната политика във Филаделфия 
и Кингс Колидж в Лондон са анализи-
рани събитията в Северна Ирландия 

и други страни, в които са се прояви-
ли постконфликтни съпротивителни 
движения. Авторите му твърдят, че 
за стабилизирането на конфликта в 
Ирак са необходими не по-малко от 
10 – 15 години. Те също са на мнение, 
че не е необходимо да се бърза за офи-
циално обявяване края на стабилизи-
ращата операция. В свои интервюта 
по време на изследването с иракски 
политици и военни се споменава, че 
съпротивата е действала с убежде-
нието, че операцията ще продължи 
5 – 6 години. Ако стабилизационната 
фаза е била обявена за 15 – 20 години, 
съпротивата е щяла да бъде не по-
вече от 2 – 3 години.39 Ето защо за 
пълната реализация на стабилизация-
та и възстановяването е необходим 
по-дълъг срок, а това изисква стра-
тегическо търпение и пропорционално 
ангажиране с войски, специалисти, ре-
сурси и политическа енергия.

Оперативни уроци

Оперативните уроци от стаби-
лизацията и възстановяването са 
отнесени към съответния театър 
на операциите на Централното ко-
мандване на САЩ – Иракския. Те се 
отнасят както до военните форми-
рования на коалицията, така и до 
цивилните органи, упълномощени да 
упражняват политическата власт 
на театъра на операциите. В пери-
ода на приключването на бойната 
операция пред САЩ и коалицията 
се появяват предизвикателства, на 
които те или не са подготвени да 
реагират, или не са осигурени с необ-
ходимите ресурси за разрешаването 
им. Като най-решителен за прехода 
се очертава периодът на вакуум във 
властта и запазването на реда и за-
конността. Ето защо като първи и 
най-важен урок от операцията може 
да се посочат планиране, организира-
не и осигуряване на преминаването от 
бойната операция към операцията за 
стабилизиране и възстановяване. Ко-
гато старата власт не е способна 
да осъществява контрол над реда и 
законността, а новата администра-
ция все още не е поела тези функ-

* Става въпрос за вменяване като за-
дължение на една институция да обединява 
усилията и синхронизира действията на ос-
таналите. В случая това е Съветът за на-
ционална сигурност на президента, който 
трябва да е координатор на дейностите 
на Министерството на отбраната, Дър-
жавния департамент, Министерството 
на финансите и Агенцията за международ-
но развитие.
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ции, овладяването на вакуума е от 
изключителна важност, а това може 
да бъде осъществено само от въоръ-
жените сили. След приключване на 
бойната операция е необходимо свое-
временно да се установят сигурност, 
стабилност, ред и законност.

В съответствие с опита от по-
соченото в хронологията по-горе се 
вижда, че е необходимо стратеги-
ческите командвания да са заложили 
предварително основните параметри 
на силите за стабилизация: команд-
ване и оперативни щабове, зони на 
отговорност, тактически формиро-
вания, формирования за осигуряване, 
формирования за създаване и подго-
товка на местни сили и др. В случая 
преобладаващото мнозинство военни 
специалисти и анализатори смятат, 
че са били достатъчни предвидени-
те за стабилизация и възстановяване 
войски и сили.

Друг важен оперативен урок е 
изучаване, анализиране и разбиране на 
средата за провеждане на операция. В 
конкретната операция особено важ-
на роля изиграва разузнаването. Пър-
воначално то не се справя с психоло-
гическото оценяване на различните 
етнически и религиозни общности, 
сформирането на организираната 
съпротива и използваните от нея 
форми и методи за въоръжена бор-
ба. Не са анализирани и очертани ос-
новните противоречия и мотивите 
за яростна борба между сунитите и 
шиитите. Ето защо бунтовниците 
винаги са на крачка пред коалицията 
и асиметричният им подход при на-
насяне на удари и провеждане на ата-
ки много затруднява коалиционните 
сили. Следва изводът, че бързата и 
безапелационна победа по време на 
бойната операция не гарантира свое-
временно и безболезнено излизане от 
войната. 

Според нас в случая фазата на 
стабилизация и възстановяване се 
очертава по-скоро като отбранител-
на операция: акция на съпротивата –
реакция на коалицията – акция на коа-
лицията. Опитът от стабилизацион-
ните фази, където има организирани 
съпротивителни движения, показва, 

че инициативата е присъща на бун-
товници и терористи.

В доктринален аспект е очевидна 
липсата на консолидиран доктрина-
лен документ, в който да е отчетен 
опитът от предишни стабилизационни 
операции и да са очертани подходите 
и тактиките за борба със съпротиви-
телни движения. Такава доктрина се 
разработва през 2006 г.40, когато вече 
са се проявили основните динамики на 
конфликта в хода на стабилизацията. 
В този смисъл може да се подчертае, 
че не са използвани както уроците от 
предходни операции, така и резултати-
те от научни изследвания преди кон-
фликта. Сред научните среди в САЩ 
се установява мнението, че опитът 
от стабилизацията и възстановява-
нето в страни, в които въоръжени 
сили на САЩ или на други съюзници 
са взели участие, e необходимо да се 
анализира, съхранява и разпространява 
за повторно използване.41

Фазата на стабилизация и възста-
новяване води до извода, че е необхо-
дима централизирана система за ко-
мандване и управление на операция на 
национално равнище. Едновременно е 
необходимо администрацията и во-
енните командвания на театъра на 
операциите да имат оперативна са-
мостоятелност за вземане на решения 
и отговорност за тяхното изпълнение. 
В случая с конкретната операция се 
проявяват редица напрежения и вакуум 
в началния период на стабилизацията 
между Съвета за национална сигур-
ност, Държавния департамент и Ми-
нистерството на отбраната. Впос-
ледствие административните про-
цедури се регулират с упълномощава-
нето на Кондолиза Райс да коорди-
нира дейността между ведомствата 
и със създаването на офис за ста-
билизация и възстановяване в Дър-
жавния департамент. В този смисъл 
може да се извлече поука, че институ-
ционализирането на стабилизацията 
и възстановяването на всички нива 
на управление създава възможност за 
интегриране на необходимите специа-
листи за възстановяване в структури-
те на военните формирования, което 
повишава способностите им.
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В системата на планирането на 
операцията схващанията на министър 
Ръмсфелд и генерал Томи Франкс са, 
че революцията във военното дело и 
интегрирането на новите техноло-
гии във въоръжените сили на САЩ 
осигуряват превъзходство на коали-
ционната настъпателна групировка 
над иракските сили, в резултат на 
което тяхната съпротива може да 
бъде преодоляна с малко сили и средс-
тва. Вярва се също, че за предаване-
то на отговорностите на иракчани 
ще са необходими около три месеца. 
Изследванията на други анализатори 
(Ранд Корпорейшън, Институт за из-
следване на външната политика, Цен-
тър за изследване на международната 
сигурност и т.н.), показват, че за фа-
зата на стабилизация и възстановява-
не и особено за периода на вакуум във 
властта са необходими много повече 
войски. Следователно изводът, който 
се потвърждава и от практиката, е, 
че в стабилизацията възможностите 
на новите технологии не могат да бъ-
дат заместени от човешкия фактор.

Необходими са съсредоточаване на 
усилията и обединяване около обща ви-
зия в рамките на многонационалната 
коалиция за постигане на желания кра-
ен резултат. Събитията по време на 
стабилизацията го доказват. В сис-
темата на операциите за неутрали-
зиране на съпротивителните движе-
ния се проявяват структурни пробле-
ми по отношение на кохезионността 
на ММС. Дейността на континген-
тите се базира не на общи правила 
за бойно поведение, а на национални 
правила, вменени на командирите от 
националните командвания. В мно-
го случаи националните ограничения 
възпрепятстват дейността на фор-
мированията при определени условия 
на бойната обстановка и лишават 
оперативните командващи от важна 
поддръжка в хода на бойните дейс-
твия. Друг проблем, който възниква 
по време на бойната операция, а и 
впоследствие, е използването на прин-
ципа на споделяне на информация „не-
обходимо е да знае“. Отчетено е, че 
това трябва да се промени, и в бъде-
щи операции разузнавателна и друга 

информация да се споделят в рамки-
те на коалицията. Като основен урок 
може да се формулира единоначалие и 
обединяване на усилията чрез према-
хване на националните и ведомстве-
ните различия и постигане на пълна 
ситуационна осведоменост.

Залог за успеха на всяка операция 
и на възстановяването е спечелване 
подкрепата на местното население. 
За целта голямо значение има разра-
ботването и прилагането на подхо-
дяща информационна кампания, съ-
проводена с практически действия 
за удовлетворяване на най-важните 
потребности на местното населе-
ние. Спечелването на сърцата и умо-
вете на местното население и подкре-
пата в дейностите за възстановяване 
на страната от конфликта е законо-
мерна необходимост за постигане на 
краен успех. Като елементи на така-
ва стратегия могат да се посочат: 
културна осведоменост на войските 
и силите, убедително добронамерено 
послание за положителните цели на 
коалицията, направи повече от това, 
което обещаваш, вникни в потребнос-
тите на хората, обясни им, че проме-
ните няма да дойдат бързо, осигури 
работни места и препитание и др.

В операциите за стабилизация и 
възстановяване възниква обективна 
необходимост от ефективна подго-
товка, екипиране и използване на мест-
ните сили за сигурност.

В конкретния случай огромната 
потребност от финансови ресурси 
потвърждава урока, че за ефективно 
използване на финансовите ресурси и 
пресичането на възможности за зло-
употреби и прахосване е необходима 
система за планиране, програмиране и 
бюджетиране, която да интегрира в 
единно цяло всички финансови усилия.

Тактически уроци

Операция „Свобода за Ирак“ е пър-
вата, в която уроците се събират, 
анализират, разпространяват и внед-
ряват на научна основа. За целта се 
създават различни групи за събиране 
и анализиране на информация, които 
се интегрират във формированията 
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и участват пряко в събитията.* Във 
видовете въоръжени сили на САЩ са 
създадени центрове за научени уроци, 
които по време на операцията ин-
тензивно събират и анализират ин-
формацията от бойното поле, форму-
лират уроците и ги разпространяват 
на театъра на операциите за прила-
гането им в практиката. По време 
на операцията са разработени много 
наръчници и брошури за действия в 
различни условия и за прилагане на 
правила, синтезирани от уроците, с 
които се избягват загуби на човешки 
живот, техника и екипировка и се га-
рантира изпълнение на задачите.

Формулирани са уроци в тактичес-
ки и технически аспект. Като так-
тически могат да се класифицират 
свързаните с дейността на подразде-
ления при изпълняване на конкретни 
бойни задачи: патрулиране, конвоира-
не, охраняване на обекти, провеждане 
на операции за кордонно претърсва-
не, на операции в населени пунктове, 
формиране на тактически групи за 
изпълняване на задачи със сложен ха-
рактер и др. Уроците от технически 
характер спадат към извършване на 
определена дейност като част от 
изпълнението на бойни задачи. Та-
кива могат да бъдат обезвреждане 
на ИВУ, уроци за обезопасяване на 
техника и въоръжение, за медицинска 
помощ и евакуация на личен състав, 
използване на безпилотни летателни 
апарати и роботизирани системи с 
различно предназначение, на несмър-
тоносни оръжия и др.

Наред с посочените военнотех-
нически уроци при стабилизацията 
и възстановяването се очертават и 
някои структурни тактически уро-
ци:

Осигуряване на войските с необходи-
мите ресурси и експертиза за изпълня-
ване на задачите. По време на прехода 
между бойната и стабилизиращата 

операция VАК, а впоследствие CJTF-7,
получават зони за отговорност и за-
дачи за изпълнение в тях, които не 
съответстват на възможностите 
им. През 2004 г., след провеждане на 
изборите, войските и силите са на-
малени до такава степен, че гаран-
тират безпрепятствени действия 
на съпротивителните сили и теро-
ристите. Следва да се отбележи, че 
бързите и лесни победи в проведени-
те от САЩ операции в периода след 
Студената война въвеждат погреш-
ния принцип на ротациите, при кой-
то, докато не се вземе политическо 
решение за стратегия за излизане от 
войната, се поддържат минимални 
сили на театъра на операциите и 
се извършват периодични ротации, 
ориентирани към постепенно нама-
ляване на силите и средствата до 
окончателното изтегляне.42 В случая 
този принцип не сработва и се на-
лага рязко увеличаване на войските 
през 2007 г.

Изграждане на организационна кул-
тура на толерантност към другите 
култури, на въздържане от прекомер-
но използване на сила и създаване на 
позитивни контакти с местното 
население. Върху този урок се акцен-
тира много силно в научно изследва-
не43, проведено от Андрю Гарфийлд 
и Томас Хофман от Института за 
изследване на външната политика 
във Филаделфия. Те се позовават на 
резултатите на обширно изследва-
не, в което анкетирани участници 
в операцията и иракчани смятат, 
че до голяма степен охлаждането на 
отношенията към коалицията се дъл-
жи на прекомерна употреба на сила, 
укриване на коалиционните формиро-
вания в изключително сериозно укре-
пени оперативни бази, провеждане на 
наказателни кордонно-издирвателни 
операции и други дейности, които во-
дят до висок процент жертви сред 
цивилното население.

Синхронизиране на доктриналната 
база с изискванията на операциите. В 
контекста на стабилизацията и въз-
становяването се проявяват нови 
форми и методи за изпълняване на 
бойните задачи. Като пример може 

* TOD (Theater Observation Detachment) –
екип за наблюдение на операциите по време 
на тяхното провеждане; CAAT (Combined 
Arms Assessment Team) – общовойскови 
екип за оценка, екипи за исторически из-
следвания и др.
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да се посочи концепцията clear – hold –
build. Описаните вече пропуски в пла-
нирането също налагат доктринал-
ни изменения. Въоръжените сили на 
САЩ, Великобритания и други стра-
ни – членки на НАТО, реагират на 
актуалните доктринални изменения 
и коригират доктрините си. В САЩ 
са разработени „Доктрина за борба 
със съпротивителни движения“, нова 
съвместна доктрина за планиране 
на операциите, а полевият устав на 
сухопътните войски е коригиран в 
съответствие с измененията в схва-
щанията за провеждане на бойни и 
стабилизиращи операции.44

Планиране и провеждане на опера-
циите на базата на потвърдени ра-
зузнавателни данни. В системата на 
стабилизация и възстановяване изис-
кванията към планирането и про-
веждането на бойни операции (сра-
жения, боеве) се повишават поради 
факта, че в зоните на провеждане 
обикновено живее цивилно население. 
Ето защо е необходимо операциите 
срещу съпротивата и терористични-
те елементи да се планират и про-
веждат на базата на точни разуз-
навателни данни, а не на принципа 
на определена зона за операцията, 
в която се осъществяват операции 
за претърсване и прочистване. През 
2005 г. и след това под егидата на 
генерал Кейси този вид операции се 
експериментира с голям успех, като 
формирования от сухопътните вой-
ски и морската пехота взаимодейс-
тват с групи от специалните сили на 
базата на конкретно добита разузна-
вателна информация.

Стабилизацията и възстановява-
нето изискват децентрализирано ко-

мандване и управление. В тази фаза на 
операцията огнищата на съпротива 
и диверсии с различен характер най-
често се формират от малко бун-
товници или терористи. Това изисква 
срещу тях да действат формирова-
ния като отделение, взвод и най-мно-
го рота. Ето защо е необходимо на 
командирите на тези формирования 
да са делегирани права за командване, 
което позволява да изпълнят задачи-
те си.

Стабилизацията и възстановява-
нето на Ирак след бойната операция 
се очертават като комплекс от во-
енни и цивилни дейности с незапом-
нени до този момент мащаб и раз-
мах. Особено жестокият характер 
на борбата на идеи и въоръжената 
борба дават повод за анализи и из-
води, които могат да бъдат прила-
гани в бъдещи операции. Въпреки си-
зифовските усилия на коалицията и 
големия брой жертви на коалиционни 
военнослужещи и иракски граждани 
стабилизацията в Ирак и в момента 
не е приключила. Религиозната и ет-
ническата война между шиитското и 
сунитското население продължават и 
вземат много невинни жертви. „Ал 
Кайда“ методично и последователно 
се завръща в Ирак и го използва като 
плацдарм за атаки срещу други стра-
ни и срещу опитите за демократи-
зиране на страната. Ето защо като 
общ извод от анализа на операцията 
може да се посочи, че демокрацията не 
трябва да бъде панацеята, която да се 
вижда като стратегическа цел на въз-
становяването. По-скромна и по-реа-
листична цел може да бъде постига-
нето на удовлетворително държавно 
управление от властовите органи.
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Военнополитическата обстанов-
ка е сложна, противоречива и ди-
намична. Тя се развива под въз-

действието на активизираните про-
цеси за геостратегическо прена-
реждане на света чрез създаване на 
(и възникване на) нови системи за 
гарантиране на световната и регио-
налната сигурност.

Основните условия за формиране 
на новата военнополитическа обста-
новка, от една страна, са задълбоча-
ването на международната интегра-
ция чрез утвърждаване на създадено-
то глобално икономическо и инфор-
мационно пространство, а от друга 
страна, в резултат от изострянето 
на конкурентната борба за сфери на 
влияние. Доминирането на отделни 
държави в икономическите и валут-
но-финансовите сфери се използва ак-
тивно за разширяване на влиянието 
в други страни и региони.

България в контекста на своето 
геополитическо разположение е обект 
и субект в променящата се геополи-
тическа ситуация, съпровождана от 
борба на световните центрове на 
сила за достъп до стоковите, енер-
гийните, научно-технологичните, чо-
вешките и териториалните ресурси 
на региона.

Един от основните фактори за 
формиране на новите системи за 
глобална и регионална сигурност в 
дългосрочна перспектива е проце-
сът на прогресираща глобализация –
тенденция, която е качество на но-

ОСОБЕНОСТИ НА ВОЙНИТЕ 
ОТ ШЕСТО ПОКОЛЕНИЕ
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вия етап от развитието на човека 
и обществата в света, характери-
зиращо се със засилване взаимовли-
янието и взаимозависимостта на 
различни сфери и процеси в светов-
ната икономика. Това се изразява в 
постепенно превръщане на светов-
ното пространство (стопанство) в
система от интегрирани знания и 
единен пазар на стоки, услуги, работ-
на сила, при това вероятно всички 
те организирани в различен тип под-
системи. Както и досега, с висока 
вероятност основното внимание 
ще бъде съсредоточено върху доби-
ването на ресурси като необходим 
структурен елемент за развитието 
на обществото.

Като пример би могло да се посо-
чи разработването на морските ре-
сурси, които постоянно нарастват и 
по обем, и по разнообразие, при което 
с още по-голяма тежест се поставя 
въпросът за границите на „особени-
те“ икономически зони и преразпре-
делянето на правата между държави-
те, което по същество е естествен 
техен стремеж да търсят защита 
на националния си интерес, водещ 
до възникване/продължаване на спо-
ровете за използване на ресурсите 
в откритите райони на Световния 
океан. В този смисъл като обект на 
защита са интересите на Русия в 
Северния ледовит океан, споровете 
за острови между Китай и Япония, 
Китай и Тайван, Малайзия, Бруней, 
Филипините, Виетнам – за група ос-
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трови в Южнокитайско море, Русия 
и Япония, Англия и Аржентина – за 
Фолкландските/Малвинските остро-
ви, като дори България търси реше-
ние да не загуби „движещи се“ остро-
ви на река Дунав.

Естественият стремеж за защи-
та на собствените интереси (наци-
онални, съюзни, транснационални) в 
процеса на икономическо развитие в 
глобалния свят се определя от необ-
ходимостта да бъдат осигурени ус-
ловия и ресурси, което предопределя 
многообразието от възможни кон-
фликтни ситуации. Следвайки струк-
турата на системите за сигурност, 
наличието на „интерес“ вече опреде-
ля необходимостта от разработване 
на концепция и създаване на система 
за защита. В случая това са обек-
тите и субектите на националните 
(съюзните) икономики, включително 
зад пределите на националната юрис-
дикция.

Друг важен фактор, съпътстващ 
процеса на глобализация и промяната 
на военнополитическата обстановка 
в света, е смяната на двуполюсния 
модел, поддържащ системното воен-
ностратегическо равновесие, което 
естествено води до зараждане на 
сложен многополюсен системен мо-
дел, търсещ равновесие на глобална-
та система.1

Обединяващата се Европа, воен-
ноикономическата ù мощ, която е 
съпоставима с американската, стре-
мително засилващият се Китай, раз-
виващата се Индия, нарастващата 
активност и антиамериканската аг-
ресивност на мюсюлманския свят, 
бързо развиващите се икономически 
и военнополитически потенциал на 
Русия все повече няма да позволяват 
една-единствена държава да упраж-
нява световен диктат.

След последните събития, свърза-
ни с опитите да се разгромят теро-
ристичните организации по целия 
свят, някои анализатори смятат, че 
сме свидетели и косвени участници 
във вече започнала поредна светов-
на война, но с ниска интензивност. 
Предполага се, че тя ще бъде продъл-
жителна, а съдържанието ù, наред 

с контратерористичните операции, 
плавно преминаващи в контратеро-
ристични кампании, ще обхване и опе-
рации за унищожаване производство-
то на оръжия за масово унищожение 
(ОМУ) и на средствата за тяхното 
доставяне, сваляне на политически
режими (поддържащи тероризма, ка-
то това не изключва и политически 
неудобни), пресичане на търговия с 
оръжие, осигуряване на свободен до-
стъп до енергоносители, установя-
ване на „справедливо“ териториално 
преразпределение, гарантиране на
„демократични преобразования“, за-
щита на национални малцинства и 
етнически групи, борба с наркотра-
фик, трафик на хора, пиратство, ки-
берпрестъпления, психологически и 
други операции в различни мащаби.

Съвременната обстановка се ха-
рактеризира преди всичко с това, че 
във военнополитическите борби за 
запазване на собствените интереси 
в една или друга степен са въвлече-
ни всички региони на земното кълбо. 
Основните тенденции в развитието 
на военнополитическата обстановка 
се свеждат до глобализация на раз-
личните сфери и процеси в световна-
та икономика, изразяваща се в пос-
тепенно превръщане на световното 
стопанство в единен пазар на високи 
технологии, информация, стоки, услу-
ги, капитал и работна сила.

Нарастващата зависимост на ико-
номическия растеж на развитите 
държави от природни ресурси, съче-
тана с намаляване темповете на 
развитие на техните икономики, ще 
се съпровожда от последователно на-
маляване на общественото произ-
водство и потреблението. Според 
специалисти увеличаващото се насе-
ление в развиващите се страни, огра-
ничените запаси от горива и пряката 
зависимост на съвкупния обществен 
продукт от тях ще доведат до още 
по-засилваща се икономическа кри-
за, водеща до сблъсък на интереси-
те на всички субекти в световната 
общност. Вследствие на това може 
скокообразно да се засили напрежени-
ето в международните отношения, 
да нарасне интензивността на воен-
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ните конфликти за преразпределяне 
на енергийните ресурси, с едновре-
менно прилагане на широкомащабни 
финансови и информационни мерки на 
насилие, с поява на бежански натиск 
от развиващите се към развитите 
страни. Ако този бежански натиск 
не се вземе под внимание, е твърде 
възможно под негово въздействие да 
се стигне до колапс на малки държави 
като България: и то не само иконо-
мически, политически или социален, а 
и религиозен или национален.

Нарастващата военноикономичес-
ка мощ на Китай и възстановяващи-
ят се потенциал на Русия ще дове-
дат до все по-засилващо се противо-
поставяне между Съединените щати 
и Западна Европа, като целта е раз-
пределяне зоните на влияние и до-
стъпа до стратегически суровини и 
коридори, в което като членка на 
НАТО и съюзник на САЩ непряко, 
а понякога и пряко е замесена и Бъл-
гария.

Все повече ще се засилва съпроти-
вата на Русия срещу стремежа на 
НАТО да се разширява на изток, 
създавайки въоръжено присъствие на 
войски на НАТО до южните и запад-
ните ù граници, като едновременно 
зоната на отговорност на блока ще 
доближава и западните области на 
Китай. Това все повече ще засилва 
политическия и икономическия на-
тиск върху България както от стра-
на на Русия, така и на нашите съюз-
ници.

Анализът на военнополитическа-
та обстановка в света и на тен-
денциите за нейното развитие сви-
детелства за това, че конфликтите 
между противоборстващите страни 
са неизбежни (не може да се изклю-
чи и вероятността някои от тях да 
прераснат във военни – с различна 
интензивност).

Комплексният анализ на възмож-
ните причини за възникване на кон-
фликтни ситуации с възможно пре-
минаване към военни действия показ-
ва, че военни конфликти в началото 
на ХХІ век могат да бъдат породени 
от различни фактори, представлява-
щи сложна плетеница от социалнопо-

литически, икономически, национал-
ни, религиозни и други противоречия 
и причини. В най-общ вид тяхното 
съдържание се заключава в следното.

Един от главните източници на 
противоречия ще бъде борбата за 
природните ресурси на планетата. 
Стремежът за гарантиране на сво-
боден достъп до тях ще стане глав-
ната причина за политически, иконо-
мически и военни конфликти и про-
тивоборства. В тази светлина една 
от основните причини, по която е 
възможно България да бъде въвлечена 
в конфликт, може да бъде интереси-
те на транснационалните енергийни 
корпорации и ключовото местополо-
жение на страната.

Друга възможност за възникване 
на военни конфликти може да бъде 
стремежът на Русия и Китай за гос-
подство в зоните, които те виждат 
като особено важни за техните по-
литически, икономически и военни 
интереси. България е в една от тези 
важни зони за Русия. Не бива да се за-
бравят интересите на Турция – като 
страна, желаеща да оказва влияние и 
да бъде ключов фактор в нашия ре-
гион.

Друг важен фактор за възникване 
на напрежение е засилващата се борба 
за социална справедливост, суверени-
тет и териториална независимост 
на национална и етническа основа и 
пораждащите се на тази база мно-
гобройни междудържавни и вътреш-
нодържавни конфликти и войни.

Все по-опасни и болезнени източ-
ници на военна заплаха са опитите 
за ревизиране на държавните гра-
ници. Осъществено дори в един или 
два региона, то може да доведе до 
неуправляема верижна реакция на те-
риториални претенции, до изостряне 
на отношенията и възникване на по-
литическо и военно противопоста-
вяне не само между страните, но и 
вътре в някои от тях. Примери за 
това около България не липсват.

Източник на военна опасност и 
заплаха за всички държави са стиму-
лирането на надпреварата във въоръ-
жаването и заинтересуваността от 
нея на всички военнопромишлени си-
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ли. Увеличеното военно производс-
тво пък води до засилване на търго-
вията с оръжие.

Въпреки добрите намерения на 
НАТО сериозен източник на военно 
противопоставяне може да стане и 
желанието за разширяването му на 
изток. При съхраняване на същес-
твуващите военни страни на този 
процес Русия може да се почувства 
в изолация и под заплаха за нейното 
геополитическо положение, което да 
доведе до военна конфронтация.

Наред с политическите и иконо-
мическите фактори в началото на 
ХХІ век друг немаловажен фактор е 
съперничеството между цивилизаци-
онните култури. Може да се очакват 
сериозни конфликти в регионален и 
глобален мащаб. Изкуствено създа-
ваното напрежение между цивилиза-
ционните центрове и съперничест-
вото и сблъсъкът на цивилизациите 
(християнска православна, християн-
ска католическа, ислямска, конфуци-
анска, латиноамериканска, японска) 
може да стане доминиращ фактор 
в световната политика и бъдещите 
военни конфликти да прераснат във 
война на цивилизациите.2

Друга важна причина за военни 
конфликти е набиращият сила меж-
дународен тероризъм.

През ХХІ век ще възникнат и дру-
ги източници на проявление на нови 
политически, икономически, религи-
озни и други противоречия, които 
невинаги могат да се разрешават с 
мирни средства. При определени об-
стоятелства ще възниква необходи-
мостта от решаването им по вое-
нен път.

Очертали се тенденции предпола-
гат, че големи групи от населението 
може да видят като тяхна единстве-
на възможност за бъдещо съществу-
ване воденето на войни. Нарастване-
то на рисковете – например недостиг 
на вода, увеличаване на пустините и 
покачване на морското равнище; по-
голямо глобално неравенство в раз-
пределянето на потребителски сто-
ки, в образователните възможности 
и в условията на живот; дисбаланс в 
демографските процеси и свързаните 

с тях вълни на миграция; нестабил-
ност на международните финансови 
пазари, както и тенденция към на-
маляване способността на държави-
те да контролират собствената си 
валута и икономика; бързо разпадане 
на държавността в някои части на 
света – ще са достатъчни основания 
да се допусне, че мнозина ще видят 
своето бъдеще по-скоро в насилстве-
на промяна, отколкото в мирно раз-
витие. По този начин използването 
на сила за по-добро бъдеще ще се пре-
върне в ключов елемент на тяхната 
политическа логика и те ще бъдат 
готови не само да се борят за жиз-
неноважни ресурси, но и да започнат 
асиметрични войни с превъзхождащи 
ги противници.

Особена роля за водещите държа-
ви, претендиращи за регионално ли-
дерство, ще играят фактори като 
ниво на въоръжение, боеготовност 
на националните армия и флот, как-
то и способността на политиците 
им да отстояват политическите и 
икономическите интереси на стра-
ната си.

Във военнонаучните кръгове по 
света се формира ново разбиране за 
същността на войната, ролята на 
въоръженото насилие, преките и не-
преките военни действия по време 
на война, а и след приключването ù. 
Същността на войната се разглеж-
да като противоборство на страни 
с използване на различни средства 
(военни, политически, икономически, 
идеологически, дипломатически и др.) 
за постигане на конкретни полити-
чески цели. Много военни теоретици 
изхождат от факта, че войната не 
се отличава само по формите на на-
силие, а се характеризира и с основ-
ни признаци: безкомпромисна борба 
с прилагане на средства за насилие 
в продължение на определено време;  
победа на една от страните и пора-
жение за другата; съществено изме-
нение на силите в хода на войната.

Приемайки тези допускания, сти-
гаме до извода, че отминалата Сту-
дена война е пример за постигане 
на политически цели не чрез пряко 
въоръжено въздействие, а чрез при-
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лагане на други форми на насилие и 
подриване мощта на социалистичес-
кия лагер (отвън и отвътре). През 
цялото време военната сфера е поле 
на остро противоборство, но не във 
вид на въоръжено стълкновение, а по 
пътя на „неболезнено“ подриване на 
военната мощ и организацията. По 
своите последици Студената война 
значително надминава резултатите 
от предишните световни войни.

Редица военни теоретици са на 
мнение, че войните, като самостоя-
телно обществено-историческо явле-
ние, невинаги са свързани с въоръжена 
борба. Те са разнообразни по цели и 
прилагане на видове насилия и борби, 
но винаги са решително средство за 
постигане на набелязаните планове. 
Още великият китайски военен те-
оретик Сун Дзъ, живял през V век 
пр.Хр., твърди, че успешен е „този, 
който умее да води война, побежда-
вайки чуждата армия, без да се сра-
жава с нея, завзема чужди крепости, 
без да ги обсажда, и побеждава чужди 
държави, без дълго да използва сво-
ята армия“. В епохата на доиндус-
триална цивилизация съществуват 
много такива примери.

Няма да засягаме терминологич-
ния въпрос за традиционността и 
нетрадиционността на войната без 
пряко използване на сила, но може да 
констатираме, че всички войни се 
опират първоначално на военната 
сила, която пряко зависи от нивото 
на икономическо развитие на стра-
ните.

Войните могат да се разделят на 
такива през доядрения период и след 
него. Новото поколение войни не се 
появяват мигновено. Страните, кои-
то са били лидери в процеса на пре-
ход към поредното ново поколение 
войни, най-често не изпускат това 
лидерство и във военно време.

Появяването на ядреното оръ-
жие нарушава относително плавния 
еволюционен процес на развитие на 
войната. С началото на новото хи-
лядолетие се ражда и шестото поко-
ление конвенционални войни, нарече-
ни „безконтактни“. Това ново поко-
ление войни е свързано със степента 

на развитие на държавите и коренно 
се отличава от предшестващите го 
четвърто и пето поколение войни.3

При шестото поколение войни ре-
шаващото внимание не е върху коли-
чеството сухопътни войски и ядре-
ния арсенал, а върху високоточните 
оръжия и оръжията на други физични 
принципи, каквито са информацион-
ните. Главната цел на войната от 
шесто поколение е ликвидиране чрез 
„безконтактни“ способи на икономи-
ческия потенциал на всяка държава, 
независимо от разстоянието. Цяла-
та мощ ще бъде функционално насо-
чена към безусловно поразяване ико-
номическите обекти на противника, 
чрез едновременно нанесени мощни 
информационни удари и масирани 
удари от непилотирани високоточни 
оръжия с различно базиране.

Бойните и разузнавателно-удар-
ните системи високоточни оръжия 
са органично съчетание от високо-
ефективни средства за разузнаване, 
управляване, доставяне, поразяване и 
документиране на резултатите. Съ-
ществуващите високоточни оръжия 
по ефективност на поразяване се 
приближават, а в някои случаи дори 
изпреварват тактическото ядрено 
оръжие.

Разработването на високоефек-
тивни високоточни оръжейни систе-
ми, което вече се извършва от най-
развитите в икономическо отноше-
ние страни, показва, че именно тук 
може да се постигне не само качес-
твено военнотехническо и страте-
гическо превъзходство, но и да се 
стигне до поява на нови безконтак-
тни форми и способи за водене на 
войни. Налице са не просто съвсем 
нови оръжия, а цели бойни системи 
с различно предназначение, способни 
да изпълняват обема от задачи, ко-
ито по-рано са възлагани основно на 
групировки на сухопътните войски с 
техните оръжия.

По време на Войната в Корея 
(1950 – 1953) са използвани 9 неизвест-
ни дотогова оръжия. Във Войната 
във Виетнам (1964 – 1975) новите 
видове оръжия са вече 25, във войни-
те и конфликтите в Близкия изток 
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от 1967 до 1986 г. са приложени около 
30 вида нови оръжия, във войните в 
Югославия и Персийския залив – над 
100 вида оръжия и оръжейни систе-
ми.

Може да се каже, че светът ми-
нава към ново поколение войни, при 
които политическите цели могат да 
бъдат постигнати и без сражения 
между масови армии и дори без пълен 
разгром на противниковите войски. 
Тоталната война от индустриална-
та епоха, водеща се с широкомащаб-
но използване на оръжия срещу армии 
и народи, е историческа отживелица.

Концепцията за войните на бъде-
щето изисква нетрадиционен поглед 
към преките и непреките действия 
на въоръжените сили и тяхната роля 
за постигане на победа.

Някои военни теоретици опреде-
лят бъдещите войни, че принадлежат 
на информатиката, други – като 
епоха на Космоса, трети – на елек-
трониката, роботиката и изкустве-
ния интелект. Войните през новата 
технологична епоха ще се водят с 
използването на всички средства за 
въоръжена борба, появили се в резул-
тат на последните постижения на 
научно-техническата революция.4

Влияние върху характера на съвре-
менните войни и войните на бъде-
щето оказват постиженията в ус-
вояването на Космоса и създаване-
то на различни космически средства 
(спътници с различно предназначе-
ние, противоспътниково оръжие и 
космически средства за поразяване); 
развитието на високоточните оръ-
жия и на тези върху нови физически 
принципи; развитието на информа-
ционните технологии, обезпечаващи 
прехода от управляване на оръжия и 
войски към управляване на войната. 
Още сега в развитието на въоръже-
нията и техниката на развитите 
страни са постигнати глобална въз-
можност за детайлно разузнаване; 
космически средства за разузнаване; 
стратегически ядрени средства с 
възможности за междуконтинентал-
но поразяване; способност за поразя-
ване на обекти на големи разстояния 
с обикновени средства, на три чет-

върти от територията на земята 
посредством носители, изстрелвани 
от морски носители.

Широкото внедряване на компю-
търна техника при войските и оръ-
жията, обезпечаваща интегриране 
на средства за поразяване, автома-
тизирани средства за разузнаване, 
целеуказване и управление на оръжия 
от състава на РУК, управление на 
крилати ракети, безпилотни лета-
телни средства за далечно действие, 
прави възможно осъществяването 
на удари с хирургическа точност, с 
гарантирано избирателно поразяване 
на обектите независимо от отда-
лечеността им. В пъти е нараснала 
поразяващата мощ на конвенционал-
ните оръжия.

Налице са успехи в разработване-
то на нетрадиционни оръжия, вклю-
чително несмъртоносни технологии 
и средства, затрудняващи или блоки-
ращи функционирането на войските 
на противника и лишаващи го от 
способност за активна съпротива.

Изключително значение имат и 
създадените средства за информаци-
онно противоборство.

Развитието на средствата за 
въоръжена борба, изменението на 
формите и способите за използване 
на войските и силите позволяват да 
се прогнозира характерът на бъдещи-
те военни конфликти. Това ще става 
посредством:

• Обединяване и разширяване на 
пространствата за въоръжена борба. 
Разширяването на пространствени-
те показатели на въоръжената бор-
ба при традиционните земни, морски 
и въздушни стълкновения се обуславя 
от далекобойността на съвременни-
те и бъдещите оръжия и възможнос-
тите за информационно осигуряване 
на използването им. Широкомащаб-
но е включването на космическото 
пространство в сферата на въоръ-
жената борба, вследствие на пости-
женията в усвояването на Космоса 
и създаването на космически и про-
тивоспътникови оръжия. Основни-
ят обем от задачи ще се решава от 
сили и средства, разположени в мор-
ското, въздушното и космическото 
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пространство. Засилват се противо-
борството в информационната сфе-
ра в резултат на развитието на 
новите информационни технологии 
(информационна борба, информацион-
но-психологическо въздействие реф-
лексивно управление) и значително-
то му влияние върху хода и изхода 
на военните действия. Поразяват се 
обекти от системите за държавно 
и военно управление, от критичната 
инфраструктура, икономическа и ин-
формационна инфраструктура, сис-
теми за отговор, намиращи се пре-
димно в оперативно-стратегическа 
дълбочина. Липсват традиционните 
разбирания за фронт и тил, за во-
дене на „обемни“ операции чрез обе-
диняване на групировки от различни 
видове въоръжени сили, наситени с 
бойни системи за далечно и глобално 
действие.

• Повишаване управляемостта на 
въоръжената борба за сметка на сис-
темно използване на информационни 
технологии за управление на войски, 
сили и оръжия в реални времеви гра-
ници. Военни действия се водят в 
единно информационно управляемо 
пространство (формиране на разуз-
навателно-ударни системи, обезпеча-
ващи единно разузнаване, целеуказва-
не и поразяване на всички етапи от 
подготовката и воденето на бойни 
действия). Преобладават дистанци-
онните над контактните действия 
(липса на непосредствено съприкос-
новение с противника), високоточ-
ните и оръжията, основани на нови 
физически принципи (включително с 
несмъртоносно действия, системи 
за въздушно-космическа отбрана и 
поразяване). Висок е темпът на из-
ползване на сили, както и на бойните 
действия (особено на сили и средс-
тва за въздушно нападение).

• Преразпределяне на обектите за 
поразяване между стратегическите, 
оперативните и оръжията с такти-
чески способности. Въздейства се по 
тактически обекти със стратеги-
чески и оперативни оръжия, срещу 
които те нямат защита. Решават 
се оперативни задачи с използване 
на тактически оръжия за сметка на 

значително повишаване на тяхната 
мощност и точността им на насоч-
ване.

• Изменение на съотношението на
времето между непосредствената под-
готовка на войната и етапите за во-
денето ù. Нараства времето за под-
готовка и намалява това за водене 
на бойни действия. Първият етап е 
овладяване на инициативата и заво-
юване на превъзходство в информа-
ционната сфера. Вторият етап е за-
воюване на господство във въздуха и 
Космоса. Третият етап е поразяване 
на войските, икономическите обекти 
на противника и овладяване (в случай 
на прогноза за гарантиран успех и 
липса на човешки загуби) на неговата 
територия.

• Приоритетно увеличаване на 
средствата за нападение пред средс-
твата за защита, което прави неос-
ъществим разчета за справяне с про-
тивниково нападение само с отбрани-
телни средства.

Измененията, настъпили в различ-
ните райони на света, във военни-
те теория и стратегия, позволяват 
вече да не се говори за идеологически 
подход при класификацията на воен-
ните конфликти. Във връзка с това 
търпят изменение и съществуващи-
те признаци за класификация на вой-
ните.

Военните конфликти остават 
форма за постигане политическите 
цели на държави или политически гру-
пи чрез използване на военни цели. За-
висимостта на политическите цели 
от качествения състав на въоръ-
жените сили, мащаба на въоръжена-
та борба и правовия статус разде-
ля военните стълкновения на войни 
и военни конфликти. Отделянето 
на въоръжените конфликти в само-
стоятелна квалификационна група се 
определя от това, че при тяхното 
водене държавите не се привеждат 
в особеното състояние, наричано 
война, но присъства използването на 
военни сили в различните форми на 
военни стълкновения.

За да има систематично предста-
вяне характера на различните войни, 
те могат да се обединят в типови 
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групи. Групите се формират в резул-
тат на класификация на войните по 
един от всичките им присъщи приз-
наци, с последващ избор от получе-
ния класификационен ред на войни с 
близки по избрания признак показате-
ли. Военните конфликти могат да се 
класифицират по следните признаци:

• състав на участващите във вой-
ната държави и размах на военните 
действия – световни, регионални, ло-
кални войни и въоръжени конфликти;

• политически цели и международ-
ни правни оценки;

• използвано оръжие;
• продължителност на военните

действия и степен на интензив-
ност;

• развитие на противоборства-
щите страни във военнотехническо 
и икономическо отношение.

Целесъобразно е военните кон-
фликти да се класифицират и като 
международни, вътрешни и недържав-
ни. Недържавни са тези, при които 
друга (трета) държава или държави 
използват военни сили за възста-
новяване на мира между враждува-
щи страни във вътрешен въоръжен 
конфликт, ако възстановяването на 
мира и принуждаването за възста-
новяването му се извършват съглас-
но Устава на ООН и по решение на 
Съвета за сигурност на ООН.

По използвано оръжие войните се 
подразделят на конвенционални и яд-
рени, както и на такива с комбини-
рано използване на конвенционални и 
оръжия с несмъртоносен ефект.

По продължителност войните мо-
гат да бъдат скоротечни или продъл-
жителни, а по интензитет – с висо-
ка, средна или ниска интензивност.

Прогнозите за развитието на 
въоръжените сили и военната тех-
ника на най-развитите страни в све-
та, очакваните способи за тяхното 
използване, текущото състояние на 
тези страни и насоките за тяхното 
развитие показват, че те се готвят 
за най-тежките сценарии – за бъдещи 
военни конфликти с прилагането на 
най-нови технологии и постижения 
на науката.

Оценката на възможностите на 

вероятния противник и изработва-
нето на изисквания към собствени-
те сили за решаването на задачата 
да му бъдат нанесени неприемливи 
щети трябва да се осъществяват с 
отчитане на съвременните и перс-
пективните бойни системи и въз-
можностите да им бъде противо-
действано. Приоритет трябва да се 
дава на разработването и придобива-
нето на перспективни бойни систе-
ми и способи за тяхното използване. 
Държави, които не са в състояние да 
придобият такива способности, мо-
гат да се окажат обречени.

Друго направление за постигане на 
превъзходство е развитието и изпол-
зването на информационните тех-
нологии. Информационно-психологи-
ческото противоборство позволява 
посредством невоенни, а дори и без 
силови методи да се постигне същес-
твено отслабване на икономическия, 
политическия и военния потенциал 
на противника.5

Въпреки че през последните години 
акцентът в подготовката на арми-
ите се поставя върху мироопазващи-
те операции, водещи западни военни 
теоретици не са загрижени за про-
блемите на локалните конфликти, а
за прогнозирането на бъдещи голя-
момащабни войни. Целите на най-
развитите държави (независимо от 
членството им в различни съюзи) са 
определяне на оптимални дългосроч-
ни военни програми (25 – 30 години) и 
придобиване на ново въоръжение.

Ако военните реформи се ориен-
тират към въоръжените конфликти, 
локалните войни и мироопазващите 
операции, е много възможно да се 
загуби т.нар. стратегическа безопас-
ност, а като следствие – и терито-
риална цялост и суверенитет.

Въпреки „бодряшките“ анализи за 
заобикалящата ни съвременна среда 
на сигурност е необходимо да не се 
забравя вероятността за голямома-
щабна война, когато, според някои 
западни военни специалисти, „инте-
ресите могат да заменят съюзите“. 
Налице се все повече признаци, че 
бъдеща такава война може да бъде 
скоротечна. Това се определя от ви-
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сокоточните оръжия, тяхната мощ 
и от новите постижения в създава-
нето на средства и методи за борба 
в информационната сфера. Затова 
е наивно да се смята, че при бъде-
ща война може да се развърне воен-
новременна икономика и да се навак-
са пропуснатото в попълването на 
запасите и способностите.

Бъдещата сигурност на всяка дър-
жава се крепи на възможностите ù 

да събира, обработва и анализира ин-
формацията, свързана с национална-
та сигурност, като се обръща вни-
мание не само на регионалната дейс-
твителност, а и на ставащото по 
заемното кълбо. Най-важната задача 
е да се откриват тенденциите в из-
менението в средата на сигурност 
и новите възможности, които имат 
отделните държави да въздействат 
върху нея.

1 S m i t h, R. (2005) The Utility of Force: 
The Art of War in the Modern World. London: 
Allen Lane.

2 B o b b i t t, Ph. (2008) Terror and 
Consent: The Wars for the Twenty-First Century. 
London: Allen Lane.

3 C o l i n, G. (2006) Another Bloody 

Century: Future Warfare. London: Phoenix, 
Chapter 1.

4 C o l i n, G. (2007) Fighting Talk: Forty 
Maxims on War, Peace, and Strategy. Westport, 
Conn.: Praeger Security International.

5 S t r a c h a n, H. The Changing Character 
of War (2007) Oxford, U.K.: Europaeum.
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Политическите реалности през 
последните години формират 
нивото на амбиция (Level of 

Ambitions – LOA) на НАТО, според 
което тя като организация да е в 
състояние да провежда едновременно 
две големи (Major Joint Operations –
MJO) и/или шест малки (Small Joint 
Operation – SJO) съвместни опера-
ции.

Системата за командване и уп-
равление на съвместни сили на НАТО 
обхваща всички сили, участващи в 
операцията, и осъществява координа-
цията и взаимодействието с другите 
участници в нея. Обикновено за опе-
рациите са характерни централизира-
но командване и управление, за да се 
постигне единство на усилията, но за 
най-ефективно използване на силите 
правомощията по командването и 
управлението следва да бъдат децен-
трализирани, чрез делегирането им до 
ниските командни нива. За осъщест-
вяване на централизирано командва-
не и управление на съвместните сили 
е необходима обособена структура 

ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА КОМУНИКАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННА ПОДДРЪЖКА 
НА СИЛИТЕ НА НАТО 

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИЯ

Майор Красимир ДИМИТРОВ

The article „Communications and information support capabilities of NATO forces in the 
course of operations“ (author Major Krasimir Dimitrov) claims that the main instrument for 
the implementation of communication and information support to the units of joint forces 
during NATO operations is a mobile and flexible CIS with the ability to deploy in the area of 
operation and to provide the necessary communication and information support services to the 
Command and Control System.

Key words: Communication and Information Systems (CIS), Mobile Communication 
and Information System (MCIS), Future Mission Network (FMN), NATO Deployable 
Communication and Information System (NDCIS), Deployable Communication Module 
(DCM), Point of Presence (PoP).

за командване и управление, която 
да улеснява навременното и сигурно 
преминаване на заповеди, сведения и 
донесения за обстановката и обмена 
на координираща информация.1 Такава 
структура на система за командва-
не и управление на съвместни сили на 
НАТО при провеждане на операция 
обикновено има архитектурата, по-
казана на фиг. 1.2

От анализа на структурата на 
системата за командване и управ-
ление на силите на НАТО при про-
веждане на съвместна операция в по-
казания случай с участието на сухопъ-
тен компонент, под командването на 
развърнат полеви КП на съвместни 
сили (Joint Task Forces), се налагат 
следните изводи:

• Структурата на системата за 
командване и управление на силите на 
НАТО има йерархичен характер, ко-
ето удовлетворява изискванията за 
централизирано командване и управ-
ление на съвместните сили и улеснява 
изграждането на техните КИС.

• При загубване на управлението 
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на сухопътния компонент от полевия 
команден пункт (КП) на съвмест-
ните сили (Operational HQ Joint Task 
Forces) управлението би се затрудни-
ло, тъй като комуникациите следва 
да изминат два пъти по-голям път 
(2 хопа) – през HQ на сухопътния 
компонет, дислоциран стационарно, 
до NATO HQ, откъдето през фикси-
раната КИС на НАТО да бъде управ-
ляван.

• Това би се избегнало, ако бъдат 
предвидени и изградени комуникации 
през инстанция – от NATO HQ до 
полевия КП на сухопътния компо-
нент, или бъде развърнат запасен КП 
на развърнатия в зоната на опера-
цията КП на сухопътния компонент 
и бъдат изградени същите комуника-
ции, които се поддържат от КП на 
сухопътния компонент.

Това, от една страна, би засилило 
устойчивостта и надеждността на 
КИС, съответно на системата за 
командване и управление на силите 
на НАТО в зоната на операцията, но, 
от друга, би усложнило системата и 
повишило значително разхода на сили 
и средства по КИС, тъй като би се 
наложило да се развръщат допълни-
телни полеви комуникационни модули 
(Deployable Communication Modules), 
които да изградят и поддържат не-
обходимите комуникации за нуждите 

на системата за командване и управ-
ление.

Става ясно, че в услуга на опера-
тивния командир е необходимо да се 
изгради система за командване и уп-
равление, поддържана от комуникаци-
онно-информационна система, позво-
ляваща му да наблюдава, анализира и 
взема решения за развитието на опе-
рацията в зоната за отговорност. 
Изграждането на такава КИС за 
координация и синхронизация между 
отделните участници в операцията 
следва да се осъществи от формиро-
вание, интегрирало в себе си способ-
ности, чрез които да е в състояние 
да изпълни поставената задача и да 
създаде необходимата база на систе-
мата за командване и управление в 
подкрепа на оперативния командир 
на съвместната операция.

КИП на системата за С2 на сили 
на НАТО е в пряка зависимост от 
типа операция и задачите, които из-
пълняват силите на НАТО в зоната 
на операцията. КИП на системата за 
С2 трябва да поддържа функционал-
ността си в съвместната операция 
с висок интензитет, със стремеж 
да осигурява предимство във всички 
аспекти на операцията. КИП тряб-
ва да дава възможност на система-
та за С2 да събира и разпространя-
ва информация от всякакъв вид –

Фиг. 1. Структура на системата за командване 
и управление на силите на НАТО



53

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

NATO Secret, Mission Secret, NATO 
Unclassified, осигурявайки на команди-
рите от всички нива необходимите 
данни и информация за изпреварва-
що вземане на решение, както и за 
ефективно командване и управление 
на силите. Това поставя пред КИП 
на системата за С2 задачата да 
събира, интегрира и разпространява 
информация от огромно множество 
и разнообразни по вид структура и 
източници на сигнали и да я доста-
ви в удобен вид до командирите от 
всички нива.

При провеждане на съвместна 
операция на НАТО се предвижда да 
се използва съществуващата и раз-
положена в различни страни членки 
мобилна комуникационна и инфор-
мационна система NATO Deployable 
Communication and Information Systems 
(DCIS). Тя е оборудвана със съвремен-
ни средства, отговарящи на концеп-
цията за комуникационна и информа-
ционна мрежа на бъдещата мисия –
Future Mission Network (FMN).

Изграждането на подобна мре-
жа, отговаряща на изискванията на 
концепцията за комуникационна и 
информационна мрежа на бъдещата 
мисия, следва да дефинира и удов-
летвори необходимостта на силите 
от обмен на информация и да бъде в 
състояние да ги поддържа във всич-
ки фази на операцията. Важно усло-
вие при подготовката и прилагане-
то на системите за командване и 
управление С2, съгласно концепцията 
за Future Mission Network, е да се из-
ползват комуникационно-информаци-
онни средства, даващи възможност 
за пълна оперативна съвместимост 
между мобилната система на НАТО 
(NDCIS) и националните комуника-
ционно-информационни системи на 
страните – участнички в операция-
та. При разработването на подобна 
мрежа трябва да се има предвид, че 
участващите в операция, водена от 
НАТО, могат да са страни членки с 
различно ниво на развитие и оборуд-
ване на националните си комуникаци-
онно-информационни системи, както 
дори и такива, които не са членове 
на НАТО. Освен военни континген-

ти на трети страни могат да са и 
правителствени и неправителствени 
организации, с които е необходимо да 
се осигури информационен обмен.

Основният ръководен орган и инс-
трумент при организацията на КИП 
на системата за С2 при провеждане 
на съвместна операция е комуника-
ционната и информационна група на 
НАТО NCISG, с основно предназначе-
ние да осигурява щабовете на Съюза 
от различни нива с мобилна комуни-
кационна и информационна система, 
която е гръбнакът на системата за 
командване и управление на опера-
тивния командир.

Групата се състои от щабен еле-
мент и три подчинени свързочни 
батальона (NATO Signal Battalions –
NSB).3 В състава на всеки от свър-
зочните батальони има придадени по 
шест мобилни комуникационни моду-
ла (Deployable CIS Modules – DCM). 
От така формираните 18 DCM 14 са 
непосредствено подчинени и екипи-
рани с техника от НАТО. Личният 
състав също е придаден и обучен от 
НАТО. Само 4 DCM са изцяло нацио-
нални, но и те са на разположение на 
SACEUR (върховния съюзен команд-
ващ на НАТО в Европа).

Организационната структура на 
комуникационната и информационна 
група на НАТО NCISG към настоя-
щия момент е дадена във фиг. 2.4

Комуникационната и информа-
ционна агенция на НАТО (NATO 
Communication and Information Agency –
NCIA) осигурява КИП за системата 
за С2 на постоянните и главните 
щабове на Съюза, а комуникационна-
та и информационна група на НАТО 
NCISG със своите подчинени бата-
льони и модули (DCM) осигурява КИП 
за системата за С2 до оперативни-
те зони на силите на НАТО при про-
веждане на съвместна операция.

Комуникационната и информаци-
онна група на НАТО е в състояние 
да осигурят силите във всеки тип 
операция – от хуманитарна криза или 
евакуация, ограничен локален до пъл-
номащабен конфликт и война. Способ-
ността на формированията на NCISG 
за интегриране на националните сис-
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теми и мобилността на DCM са от 
изключителна важност за изграждане 
на връзки между оперативния коман-
дир на съвместната операция и при-
дадените формирования. Така комуни-
кационната и информационната група 
на НАТО със своите свързочни бата-
льони и DCM, подкрепяна от назем-
ната комуникационна инфраструкту-
ра и логистичните структури за CIS, 
става основно средство за КИП на 
силите на НАТО при провеждане на 
съвместна операция.

Трите свързочни батальони и 
подчинените им DCM са под опера-
тивното управление на SACEUR и 
под техническия контрол на NCIA. 
Мобилните комуникационни модули 
(DCM) са основата, на която се из-
гражда КИП на системата за коман-
дване и управление на оперативния 
командир в зоната на съвместната 
операция. Модулите осигуряват мо-
билната КИС, изграждайки и осигу-
рявайки на системата „точки на 
присъствие“ – Point of Presence (PoP) 
(комуникационни входове – бел. авт.). 
Всяка точка на присъствие поддържа 
определени стандарти, като се оси-

гурява комуникационна привързаност 
към фиксирани стратегически мрежи 
на НАТО. Възможно е всяка точка 
на присъствие да е уникална сама по 
себе си и да е организирана в зависи-
мост от контингента, към който е 
придадена.

Основните фази на пребазирането 
и разполагането на DCM в зоната на 
съвместната операция са подготовка 
и планиране на пребазирането, преба-
зиране, изпълняване на мисията, рота-
ция на DCM (при необходимост), при-
ключване на мисията и пребазиране в 
зоната на постоянна дислокация.

При подготовката на операци-
ята се предвижда първо да бъде из-
пратен оперативен екип за връзки и 
разузнаване (Operational Liaison and 
Reconnaissance Team – OLRT) и/или 
съвместна логистично-разузнавател-
на група (Joint Logistic Reconnaissance 
Team – JLRT). Следва разполагане на 
иницииращ команден елемент (Initial 
Command Element – ICE), като той 
трябва да постигне частична опе-
ративна готовност на 48-ия час от 
разполагането му в зоната на опера-
цията.

Фиг. 2. Организационна структура на NCISG на НАТО
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С решение на Министерския съ-
вет през 2011 г. е одобрен проект 
на временно споразумение, сключено 
чрез размяна на писма, за статута 
на националния мобилен комуникаци-
онен модул (DCM-F) на НАТО, раз-
положен на българска територия.

Към настоящия момент е осигу-
рено финансиране на изграждането 
на инфраструктурата на модула и е 
назначен личен състав във формиро-
ванието, който от 2012 г. провежда 
интензивни курсове по чуждоезикова 
подготовка във Военна академия „Г. 
С. Раковски“ и в Националния военен 
университет „В. Левски“, а от тази 
година и специализирано обучение на 
личния състав от DCM-F в училище-
то на НАТО в гр. Латина (Италия).

По време на посещението на ко-
мандира на групата на НАТО по ко-
муникационни и информационни сис-
теми (NATO CIS Group) генерал 
Франц в България през 2013 г. е изра-
зена увереност, че DCM-F ще придо-
бие начална оперативна готовност 
(Initial Operational Readiness – IOR) до 
края на 2014 г. Във връзка с това за 
същата година е планирано да се по-
лучи техниката за българския модул, 
а пълната му оперативна готовност 
и сертифицирането му са предвидени 
за 2015 г.

Дислокацията на мобилен комуни-
кационен модул на НАТО в България, 
освен това, че са поети държавен 
ангажимент и голяма отговорност 
пред страната и въоръжените сили, 
е и предизвикателство за повишаване 
на оперативната, системната и тех-
ническата съвместимост на форми-
рованията за КИП. Това е и реална 
възможност пред личния състав от 
формированията за КИП да имат не-
посредствена връзка със съвременни-
те концепции на НАТО за провеждане 
на операции и за тяхната комуника-
ционно-информационна поддръжка.

Минималните услуги, които тряб-
ва да осигури DCM, със срок до 48 
часа от разполагането на иницииращ 
команден елемент, са следните:

• SATCOM свързаност със стра-
тегически комуникационни линии;

• 5 гласови терминала, 1 факс (от 
NATO wide communications);

• 2 гласови криптотерминала (от 
NATO wide communications);

• 5 NS (NATO Secret) работни 
станции;

• 2 MS (Mission Secret) работни 
станции;

• 2 NU (NATO Unclassified) работ-
ни станции;

• 1 VTC (Video Teleconference) 
терминал;

• локален принт и файл-сървър;
• NS и MS eлектронна поща;
• NATO уеб браузър;
• подмрежа на Functional Area 

Services в съответствие с изисквани-
ята на NCIA.

Изграждането на връзка с фик-
сираната система на НАТО през 
SATCOM WAN или по други методи 
се осигурява в близко сътрудничест-
во с NCIA, като паралелно с тях се 
изграждат и вътрешните връзки и 
мрежи в зоната на операцията.

До 72 часа след пристигането на 
основния състав на DCM трябва да 
се постигне пълна оперативна го-
товност на системата.

Република България изразява прин-
ципната си готовност да поеме 
домакинството на полеви комуни-
кационно-информационен модул от 
състава на 2-ри свързочен батальон 
в района на Горна Малина.

В резултат на проведените пре-
говори с различни органи на НАТО е 
взето решение България да сформира 
и да бъде домакин на полеви комуни-
кационен модул към състава на 2-ри 
свързочен батальон в Грацанизе (Ита-
лия) от свързочния полк на НАТО.

1 Стратегическа концепция за от-
браната и сигурността на държавите –
членки на Организацията на Северноат-
лантическия договор, приета от държав-
ните и правителствените ръководители 

в Лисабон. 2010.
2 П а к  т а м.
3 www.ncia.nato.int/About/Pages/Organiza-

tion. aspx
4 I b i d e m.
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Динамичните промени в геопо-
литическата среда, бурното 
развитие на технологиите, 

променената среда на сигурност, ви-
соката степен на непредсказуемост 
и асиметричност на новите рискове 
и заплахи оказват влияние във воен-
ното дело, а и в живота и трудова-
та дейност на хората. Радикалните 
промени в схващанията и концепци-
ите за провеждане на съвременните 
операции водят до промени в прин-
ципите на организиране на комуни-
кационно-информационната система 
(КИС) на въоръжените сили в управ-
лението.1

Завоюването на информационно 
превъзходство чрез ефективно из-
ползване на информационна мощ е 
необходимо условие за изпълняване 
на мисията и целта на операцията. 
През последните две десетилетия 
концептуалните разбирания във во-
енната област определят ново мяс-
то и значение на информационните 
технологии и на техния принос за 
крайния успех в операциите. Наред с 
разработването на изцяло нови пара-

ЗАЩИТАТА 
НА КОМУНИКАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННАТА 
СИСТЕМА КАТО ЧАСТ ОТ 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ОПЕРАЦИИ

Майор Иван ЧАКЪРОВ

The article „Protection of the communication and information system as part of information 
operations“ (author Major Ivan Chakarov) claims that information technologies contribute to 
the creation of conditions for steady work of own networks for control. Gaining of informational 
superiority over the enemy is a compulsory condition for achieving the desired end state in 
operations. Information operations require the establishment and maintenance of a wide range 
of capabilities, such as protection of the communication and information system which is a 
key element for the success of these operations.

Key words: Information operations, information superiority, information environ-
ment,operations of electronic warfare, computer network operations.

дигми за управление, изграждането на 
оперативни способности все повече 
ще зависи от създадените условия за 
ефективно опериране в наситена ин-
формационна среда, включваща изпол-
зване на спътници, въздушни камери, 
безпилотни самолети за наблюдение 
и комуникации, GPS, различни сензори, 
интегрирани системи за командване, 
управление, комуникации, компютри, 
войсково разузнаване, наблюдение, 
целеуказване и разпознаване C4ISTR 
(Command, Control, Communications, 
Computing, Intelligence, Surveillance, Tar-
get Acquisition and Reconnaissance), ко-
ито предоставят пълна информация 
за района на бойните действия и са 
свързани с информационното превъз-
ходство над противника.

Актуалността на разглежданата 
тематика произтича от нараства-
щата роля на информационните опе-
рации, като предизвикателство за 
по-нататъшно удовлетворяване на 
качествените изисквания, предявява-
ни към информационните операции 
в съвременните въоръжени конфлик-
ти.2,3 Няма съмнение в необходимост-
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та от превъзходство на земята, във 
въздуха, на море и в Космоса, но не 
по-малко е значението и на инфор-
мационното превъзходство. Следва 
да се допълни и още нещо с ключово 
значение – стремежът всяка от про-
тивостоящите страни да наложи ин-
формационно превъзходство. Самото 
информационно превъзходство пък е 
предпоставка за завоюване на пре-
възходство в различните измерения 
на физическата среда. Тенденцията 
към повишаване относителния дял 
на използването на комуникационно-
информационните системи налага 
изследване на възможностите за оп-
тимизиране на тяхното практичес-
ко прилагане в съвременните военни 
действия.4

Съвременните информационни опе-
рации (ИО) са съществена част от 
военното дело. Изискванията към 
КИС, като своевременност, досто-
верност, пропускателна способност 
и скрит обмен на информацията, не 
могат в пълна степен да определят 
качеството на системата в новите 
условия за пълно и еднозначно разби-
ране на обстановката от всички нива 
на управление. Те пряко допринасят 
за увеличаване на бойната мощ с цел 
постигане на максимален ефект (про-
мяна) от проведените действия.

Експертите във военната област 
разглеждат информационната опера-
ция като съгласувани по цел, задачи, 
място и време въздействия върху ин-
формацията и информационните сис-
теми на противника с цел осигуря-
ване защитата на собствените и 
постигане на информационно превъз-
ходство над противника. Тези дейс-
твия включват провеждане на опера-
ции по сигурността, дезинформация, 
маскировка и заблуда на противника, 
психологически операции, електронна 
война и огнево поразяване, съчетани 
с ефективно разузнаване, комуника-
ции и управление с цел завоюване на 
превъзходство в управлението.

Специфична особеност на инфор-
мационната операция е нейното ком-
бинирано действие върху военната 
информационна област и гражданско 
достъпната информационна област, 

а продължителността ù обхваща пе-
риода преди, по време и след военна-
та операция. От тази гледна точка 
структурата на информационните 
операции включва основни, поддържа-
щи и съпътстващи елементи:5,6,7

• Основните елементи са психо-
логически операции (PSYOP), военна 
заблуда (MILDEC), оперативна си-
гурност (Operational Security), елек-
тронна война (EW) и операции в ком-
пютърните мрежи (CNO).

• Поддържащи елементи са защи-
та на информацията (Information 
Assurance), физическа сигурност (Phy-
sical Security), физическа атака (Phy-
sical Attack), контрашпионаж (Counte-
rintelligence) и визуализация на бойно-
то пространство.

• Съпътстващите елементи са 
дейности, свързани с информацион-
ните операции: публична дейност 
(Public Affairs), гражданско-военни 
операции (Civil Military Operations) и 
военна поддръжка на публичната дип-
ломация (Military Support to the Public 
Diplomacy).

Елементите в структурата на 
информационните операции задължи-
телно се поддържат от разузнава-
телна информация (фиг. 1).

В недалечното минало защита-
та на собствената информация и 
КИС се организира чрез изграждане 
на система от технически и органи-
зационни мероприятия за намалява-
не въздействието на противника и 
създаване на условия за гарантиране 
устойчива работа на собствените 
мрежи за управление. В съвременна-
та среда за сигурност е необходимо 
да се постигне ниво на сигурност и 
безопасност на елементите на КИС 
и информацията посредством мини-
мизиране въздействието на активни 
действия (със средства за електрон-
на война, провеждане на операции 
в компютърните мрежи, диверсии, 
оръжия и др.) от страна на проти-
востоящите сили. Информационните 
операции са военни действия в зави-
симост от целите на военните опе-
рации, провеждани от собствените 
войски и/или на партньори от НАТО 
за постигане на желания ефект вър-
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Фиг. 1. Основни елементи на информационните операции

ху волята, враждебните намерения 
и адекватно реагиране на видовете 
заплахи и минимизиране на рисковете 
за националната сигурност.8

Информационните операции при-
лагат съвременните технологии ка-
то средство за успешно провежда-
не на бойни операции. В резултат 
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на адаптирането към новите реал-
ности във военната сфера по отно-
шение на осигуряване на устойчиво 
и надеждно функциониране на управ-
лението на КИС главно въздействие 
оказват два елемента от структура-
та на информационните операции –
електронна война (EW) и операции в 
компютърните мрежи (CNO).

Електронната война е военно дейс-
твие, включващо използване на елек-
тромагнитна енергия (включително 
насочена енергия) за осигуряване на 
превъзходство в електромагнитния 
спектър. Тя включва прехващане и 
анализиране на електромагнитни еми-
сии; въздействие с електромагнитна 
енергия за възпрепятстване и предот-
вратяване използването на електро-
магнитния спектър от противника; 
действия, осигуряващи ефективното 
му използване от собствените сили.9

Електронната война добива попу-
лярност чрез прилагане на иноватив-
ни технологии при сблъсък на цели 
и интереси в електромагнитното 
пространство от противостоящи-
те страни. Електронната война е 
част (елемент) на информационната 
операция и се провежда в електро-
магнитния спектър на бойното про-
странство.10

Информационната операция може 
да започне преди началото на война-
та и да продължи след нейния край. 
Една от целите е да предпази це-
лия спектър на собствената КИС и 
да потисне спектъра, използван от 
противника, като въздейства върху 
ефективността на операцията.

По време на електронната война 
се използват две основни групи инфор-
мационни методи на противопоста-
вяне в електромагнитния спектър:

• Активни – те са елемент на 
операциите, имат важно значение 
за командно-управленските решения. 
Създават се от специални предавате-
ли за различни видове смущения. Това 
са електромагнитни или акустични 
излъчвания, които затрудняват или 
изключват приемането на сигнали и 
отделянето от тях на информация с 
помощта на радиоелектронни средс-
тва. В зависимост от начина на въз-

действие върху радиоелектронните 
средства активните смущения се 
подразделят на маскиращи, имитира-
щи (дезинформиращи) и подавящи.

• Пасивни – прехващане на елек-
тромагнитните излъчвания на пре-
даватели в радиочестотния диапа-
зон с цел добиване на разузнавателна 
картина. Те се създават за сметка 
на изменение на условията за разпро-
страняване на електромагнитните 
вълни, като смущенията се получа-
ват в резултат на отразяване, вто-
рично излъчване, поглъщане и разсей-
ване от естествени или изкуствени 
отражатели, обекти и среди. От-
ражател на електромагнитни вълни 
може да бъде всяко тяло с електри-
чески характеристики, различни от 
тези на средата, в която се разпро-
страняват.

Превъзходството в електромаг-
нитния спектър е сред приоритети-
те за всички командири и техните 
щабове, подпомагани от специалисти 
по електронна война.11,12 Те имат въз-
можност да използват електромаг-
нитния спектър чрез създаване на 
мощни електромагнитни и други из-
лъчвания с разрушаващо или подавя-
що въздействие върху електронните 
елементи, енергоносителите и сре-
дата за разпространяване на инфор-
мация. „Електронният шок“ обик-
новено се прилага преди началото 
на бойна операция. За първи път по 
време на операция „Пустинна буря“ 
всички елементи на информационна-
та война са приложени комплексно и 
синхронизирано, а самите ИО са на-
пълно интегрирани в оперативното 
и стратегическото планиране. Те са 
основни, а не подкрепящи за изхода 
от операцията. През тази първа ин-
формационна операция също за първи 
път са интегрирани и космически, 
въздушни и сухоземни комуникации и 
разузнаване.

Електронната поддръжка осигуря-
ва информация, необходима за елек-
тронно противодействие, електрон-
на защита и други тактически дейс-
твия.13,14

Спазването на оперативните про-
цедури за прехващане излъчванията 
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на предаватели с цел добиване на ра-
зузнавателна информация се осъщес-
твява по т.нар. канали за изтича-
не на информация. В системи C4I 
(Command, Control, Communications, 
Computers and Intelligence) уязвими са 
електромагнитните, електрическите 
и индукционните канали. Те обхващат 
преди всичко КИС. Като основен по-
казател, определящ въздействието 
на противниковите средства за елек-
тронна война върху КИС, са средно-
то време за разузнаване и вероят-
ността за разузнаване на КИС от 
противникови средства за електрон-
на война. При целенасочени смуще-
ния от противника върху КИС като 
показател е възможно да се използва 
вероятността за енергетично пода-
вяне на радиокомуникациите – Реп. Ра-
диокомуникацията може да се смята 
за подавена при Реп ≥ 0,5. Отчитайки, 
че отношението на сигнала към шума 
на входа на приемната радиостанция 
в резултат на бавни затихвания се 
изменя по логаритмично-нормален за-
кон, вероятността за енергетично 
подавяне е възможно да се определя 
по формулата:

                               ,

където
Ф(u) е интегралната вероят-

ност;

                        
;

                         
на входа на приемника [dB];

Рсигнал – мощността на приемания 
сигнал във ватове;

Рподавяне – мощността на смущава-
щия сигнал във ватове в точката на 
приемане;

óZ – средноквадратично отклоне-
ние на величина Z.

Значението на интеграл Ф(u) е 
възможно да се вземе от справочник 
по математика в графичен или таб-
личен вид.

КИС се смята за подавена при Реп ≥

0,5. Това се получава при аргумент u 
на функция Ф(u) по-голям или равен на 
0. Аналитичните преобразувания по-
казват, че при тези условия КТР ≤10.15

Операции в компютърни мрежи 
(CNO) е вид програмно-математи-
ческо въздействие, насочено към из-
ползване, изкривяване, подменяне или
унищожаване на информация, съдър-
жаща се в базата от данни на ком-
пютри и информационни мрежи, как-
то и снижаване ефективността на 
функциониране или изваждане от 
строя на самите компютри и ком-
пютърни мрежи. Възможностите за 
провеждане на CNO, както и за по-
вишаване на тяхната ефективност 
се предопределят от нарастващото 
прилагане на информационни техно-
логии. Операциите в компютърни 
мрежи включват следните компонен-
ти: компютърна атака (CNA), про-
никване в компютърни мрежи (CNE), 
компютърна защита (CND).

Конкретните начини за въздейс-
твие по разбираеми причини са кла-
сифицирана информация и не са до-
стояние на широката аудитория, но 
могат да бъдат разделени на следни-
те видове:

• „Логически бомби“ – активират 
се в точно или приблизително опре-
делен момент от време или изпъл-
няват външно условие чрез скрити 
управляващи програми, които по да-
ден сигнал или в установено време 
се задействат, унищожавайки или из-
кривявайки информация, забранявай-
ки достъп до едни или други важни 
фрагменти на информационния ре-
сурс или дезорганизирайки работата 
на технически средства. Подобна на-
меса дори за кратко време може да 
повлияе решително върху хода на боя 
или операцията.

• Компютърни вируси – фрагмент 
от програма (програмни продукти), 
които са способни да възпроизведат 
„логически бомби“, имат деструк-
тивна цел непряко да въздействат 
върху работните станции посредс-
твом промяна на начина им на рабо-
та. Вирусите са способни да копират 
себе си на магнитни носители, т.е. 
да се размножават.
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• Програмни продукти тип „тро-
янски кон“ – програми (работят 
като скрити процеси), чието изпол-
зване позволява получаване на таен 
достъп до информационни масиви на 
противника с цел добиване на разуз-
навателни данни.

• Неутрализатори на тестовите 
програми, осигуряващи съхраняване 
естествени и изкуствени недостатъ-
ци на програмното осигуряване.

• Преднамерено създадени, скрити 
от обикновения потребител, интер-
фейси за вход в системата. Те съзна-
телно се въвеждат в програмното 
осигуряване от програмисти с корист-
ни или диверсионно-подривни цели.

• Малогабаритни устройства, 
способни да генерират електромаг-
нитни импулси с висока честота, 
осигуряващи изваждане от строя на 
радиоелектронна апаратура.

Освен това голямо внимание се 
обръща на непрекъснатото създава-
не на нови средства за въздействие 
върху системите за комуникиране, 
събиране и обработване на информа-
цията. CND обединява дейностите 
за „управление на риска“ и „управле-
ние на защитата“. Управлението на 
защитата е инженерингова дейност, 
включваща целия процес за проекти-
ране и експлоатация на системата 
за защита. Важен елемент в тази 
дейност е определянето и прилага-
нето на т.нар. добри практики. Те 
формулират основните елементи на 
CND и често включват изграждане 
на „официална“ политика за сигур-

ност, защита на управлението на 
мрежата, управление на достъпа до 
мрежата, използване на криптиращи 
механизми, реализиране на многослой-
на защита, физическа защита, защи-
та от излъчвания и др. Правилното 
и точно управление на риска оптими-
зира CND, а оттам и CNО.

Необходимостта от разглежда-
не на информационните операции и
защитата на КИС в тях е продик-
тувана от новите способи за изпол-
зване на въоръжените сили.16 Ин-
формационните операции до голя-
ма степен определят характера на 
съвременните бойни действия, оси-
гурявайки единна и актуална карти-
на на театъра на бойните действия 
за уясняване на цялостната обста-
новка с цел ефективно оценяване и 
изпреварващо вземане на решение. 
Информационните операции са ин-
тегрирани в успешното изпълнение 
на съвременната военната операция, 
като ключовата цел е постигане и 
поддържане на информационно пре-
възходство, осигуряващо предимство 
за успешно водене на бойни действия, 
контролиране и възпрепятстване ин-
формационната мощ на противника. 
Съвместното провеждане на инфор-
мационните операции и защитата 
на КИС в тях са база за успех на 
съвременните „мрежово-центрични“ 
и „мрежово свързани“ операции, оп-
ределящи информационните опера-
ции като неделима част от общия 
процес на планиране и изпълняване на 
мисията.

1 Доктрина за комуникационно-инфор-
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

В основата на анализа е заложена 
фундаментална методологичес-
ка постановка. Приема се, че 

развитието на въоръжените сили 
във всяко общество трябва да бъде 
разглеждано като система, състоя-
ща се от взаимозависими подсисте-
ми и елементи. Тоест като част от 
цялото характеристиките на нито 
един от тези елементи не може да 
се промени, без да доведе до по-на-
татъшни изменения в останалите. 
Добре известно е, че политическата 
власт в една държава балансира во-
енните и невоенните способности за 
гарантиране сигурността на граж-
даните и поддържане на разумен по-
тенциал за отразяване на евентуална 
агресия. Вероятно думата „разумен“ 
размива представата за функционал-
ната ангажираност на въоръжените 
сили в предопределените им от об-
ществото задължения, но ако се има 
предвид системата за отбрана на 
страната, тогава „разумен“ пренася 
разглеждания баланс между развити-
ето на икономиката в страната и 
изграждането на нови военни способ-
ности. Колкото по-тясно са свързани 
двете обществено важни политики –

РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ 
СИЛИ ЧРЕЗ ТЪРСЕНЕ 
НА НОВО КАЧЕСТВО

Полковник доц. д-р Георги ДИМОВ, майор Теодоси МИХОВ

The article „Qualitative Development of the armed forces“ (authors Col. Georgi Dimov 
and Maj. Teodosi Mihov) presents some reasons for enhancing the qualitative development of 
the armed forces, main contradictions of the process of modernization in the new century and 
some general requirements leading to effectiveness.

The author’s view is that education and training within NATO can improve existing military 
capabilities and lead to common national development.

Key words: armed forces, capabilities, new technologies, qualitative development.

на икономически растеж и на си-
гурност, толкова повече разумност-
та преобладава във вземането на 
решение. Следователно може да се 
твърди с голяма доза увереност, че 
развитието на въоръжените сили е 
резултат от сложна функционална 
зависимост между намеренията на 
политическата власт в държавата, 
оценките на военната експертиза и 
отношението на обществото към 
въпросите на сигурността и отбра-
ната. Причината за тази изходна 
позиция е желанието да се осигурят 
логически обяснения на процесите за 
изграждане и развитие на въоръжени-
те сили, които да кореспондират с 
нашата действителност и да пред-
пазят получените резултати от аб-
страктни аналогии със съмнителна 
приложимост.

Анализът обхваща само един от 
аспектите на политиката в област-
та на националната сигурност. За-
това се изискват достатъчно отво-
реност и отхвърляне на всякакви изо-
лирани анализи в подкрепа на едно или 
друго решение, подчинено обикновено 
на ограничена цел и с краткотраен 
ефект. Само така може да се откъс-
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нем от текущите проблеми, свърза-
ни с модернизацията на въоръжени-
те сили или с тяхната подготовка, 
за да очертаем ясно бъдещето им и 
начините за постигане на значими 
резултати за обществото ни.

Тази тема не е нова и е обект на 
постоянно обсъждане в разнообразни 
дебати и по различни поводи, защото 
има много факти, които говорят за 
грешки и нелепости, довели до загуба 
на конкретни способности, прахосни-
чество и намаляване на националния 
потенциал, вместо по смисъла на об-
щото развитие или усъвършенства-
не да се очаква измеримо нараства-
не възможностите на системата 
за отбрана на страната. Дори и 
да обосновем днешното състояние 
на въоръжените сили с нарасналите 
политически перспективи за справя-
не с евентуална кризисна ситуация 
в системата за колективна отбра-
на, няма как да скрием огромното 
им технологично изоставане спрямо 
водещите държави в това отноше-
ние. Въпросът вече дори не се свежда 
само до загуба на конкретна способ-
ност, а до невъзможността да бъде 
изградена нова, или до забавеното 
усъвършенстване на съществуващи-
те способности.

Много експерти определят при-
чините за застоя и отслабването 
на въоръжените ни сили в полити-
ческите решения, които в търсене-
то на баланс между социалния мир и 
възможностите на страната за от-
разяване на евентуална агресия са 
предпочели първото. На практика се 
оказва, че почти всички политически 
лидери са решавали непосредствени-
те проблеми, свързани със запазване-
то на управленските си позиции във 
властта, като с това са нарушили 
основните закони на общественото 
развитие и са позволили да се изгуби 
вярата в собствените сили.

Няма спор, че количествените 
съкращения във въоръжените сили са 
резултат от промените на средата 
за сигурност. Но тази среда сама по 
себе си не гарантира стабилност, 
нито създава усещане за спокойствие 
в обществото. Въоръжените сили на 

страната, оставени без ясна визия за 
своето бъдеще, не успяха да се адап-
тират бързо към промените и запа-
зиха обема от изпълняваните задачи 
за мирно време. Същевременно при-
еха едно към едно ангажиментите 
си в НАТО и започнаха да изчерпват 
наличните ресурси, да се изтощават, 
да допускат грешки и съвсем естес-
твено да забавят темповете си на 
развитие.

Съществуват редица аргументи в 
подкрепа на взетите решения за про-
мени на въоръжените ни сили. Въп-
росът е доколко те обективно от-
разяват тенденциите на развитие в 
по-широк смисъл и доколко са има-
ли конюнктурен, временен характер. 
Отговорът изисква много добра те-
оретична подготовка и познаване 
особеностите на въоръжените сили, 
което идва да покаже, че вземането 
на решения от такъв порядък изиск-
ва усилията на голям брой експерти 
и хора с богат практически опит. В 
тази област компромиси не са до-
пустими както от страна на поли-
тическото ръководство, така и от 
представители на невоенните групи 
в обществото. Това е така, защото 
за военнослужещите компромисът 
под каквато и да било форма разяжда 
воинската етика и ги ликвидира като 
източник на сила. За тях без военно-
етичните норми остава само едно –
да съществуват като вид държавни 
служители. Ето защо крайният ре-
зултат от развитието на въоръже-
ните сили трябва да представлява 
система, която да бъде подкрепяна 
от политическото ръководство на 
страната, от самите военнослуже-
щи и невоенните групи в общест-
вото.

За да се получи подкрепа от обще-
ството за въоръжените сили на ши-
рока основа, е необходимо ясно раз-
биране на процесите и явленията, 
свързани с настоящето и бъдещето 
на военния конфликт или войната. За 
тях почти не се говори във всекидне-
вието, но отричането им е равносил-
но на заравяне на главата в пясъка. 
Войната и военната сигурност днес 
всъщност обхващат всички сфери на 
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обществения живот. Те подчиниха 
основните фактори за развитие на 
всяка страна – икономически, поли-
тически, информационни, социални, 
без да омаловажават ни най-малко 
военните. Обединиха тяхното вли-
яние на различни нива и в различна 
степен, което доведе до размиване на 
добре известните представи за вой-
ната. Затова много хора притъпиха 
своите сетива за военната заплаха 
и съвсем естествено загърбиха раз-
витието на въоръжените сили като 
тема в процеса на общото развитие 
на страната.

Успоредно с посоченото военната 
експертиза в резултат на постоян-
ните съкращения и финансови огра-
ничения изпадна в „шок“. Тя загуби 
аргументи в полза на своето същес-
твуване и допусна системен срив на 
връзките общество – армия. Много 
въпроси от рода на: колко хилядна 
армия ни е нужна, колко многоцелеви 
самолета или фрегати трябва да ку-
пим, къде трябва да бъдат дислоци-
рани военните формирования, колко и 
какви войски трябва да предоставим 
за мисиите на НАТО, бяха зададени 
в контекста на необходимите про-
мени. Но без ясна визия каква армия 
ни е нужна отговорите на подобни 
въпроси имаха малко значение за раз-
витието на въоръжените сили.

Необходимо е да се разбере от всич-
ки членове на нашето общество, че 
най-важни за всяко развитие са про-
мените, водещи до качествено нови 
способности.

В днешно време устойчиви и гъв-
кави формирования са предпочитани 
пред многобройни и наситени с теж-
ко въоръжение сили. Големите армии 
станаха непосилни за издръжка от
обществото, което ги е създало в 
друга стратегическа ситуация, а 
тежките оръжия не предполагат 
бърз маньовър и използване в аси-
метрични операции. Затова се уста-
нови нов принцип за изграждане на 
способности, които да не са следс-
твие от количествените показатели 
на съставящите ги елементи, а от 
ясните критерии за качеството им.

Ключова роля за качествените про-

мени на съществуващите въоръжени 
сили винаги са играли и продължават 
да играят технологиите. Те обаче не 
гарантират, че с въвеждането им 
се получава качествено нова способ-
ност. Необходими са редица проме-
ни около тях, за да изкристализира 
резултат с непознати до момента 
параметри. Става дума за платфор-
ми оръжия и системи за управление и 
осигуряване, които чрез системата 
за подготовка на въоръжените сили 
да доказват предимството си пред 
съществуващите на въоръжение.

Все пак, за да търсим ново качес-
тво във въоръжените сили, трябва да 
сме наясно с предпоставките за такъв 
вид промяна.

На първо място, се промениха обек-
тивните условия, в които се разви-
ват държавата и нейните въоръжени 
сили. Доводите за това са:

• За кратко време глобализира-
щият се свят нанесе непреодолими 
щети върху ценностните системи на 
различните общества. Глобализация-
та разкри в лицето на разразилата се 
финансова криза своята уязвимост. 
Човечеството потърси по-голяма 
сигурност в реализма на по-тесни-
те и разпознаваеми пространствени 
граници. Нарасна значението на реги-
оните с изгражданите върху тях ве-
ковни културни особености, които 
не противоречат на общопризнати-
те човешки права.

• Намаляха мащабите на запла-
хите за сигурността за сметка на 
тяхното разнообразие. Възникнаха 
множество въоръжени конфликти, 
силно ограничени в пространствено 
отношение.

• Водещите държави в света, на-
ричани още „велики сили“, въпреки 
различията в стратегическите си 
цели, използваха всяка възможност за 
засилване на своя потенциал, прила-
гайки развитието на икономиките си 
и новите технологии за усъвършенс-
тване на военните си способности. 
Тези държави служат за ориентир в 
развитието на останалите – по-мал-
ки и по-слаби, но не с цел изравняване 
с големия потенциал, а за да се предо-
тврати технологичното изоставане, 
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което може да доведе до безполезно 
поддържане на несъвместими способ-
ности и невъзможност за военно ко-
алиране.

• Новите технологии намериха мно-
го широка употреба в съвременните 
операции. Тяхното използване вече не 
се свързва с отделна способност, а 
обхваща целия спектър от действия, 
което позволява на бързите решения 
да осъществят предимство във вся-
ка ситуация, да се постигат гъвка-
вост и внезапност в хода на военни-
те операции.

На второ място, настъпиха про-
мени в основните противоречия, от-
насящи се до развитието на въоръ-
жените сили:

• Базовото противоречие между 
развитието на националната иконо-
мика и въоръжените сили беше до-
пълнително изострено от финан-
совата криза, която се разпростря 
като икономическа криза за повече-
то държави в света от края на пър-
вото десетилетие на ХХІ век. Най-
общо това противоречие отдалечи 
въоръжените сили от икономиката 
на съответната страна и нанесе 
значителни щети както в икономи-
чески план, така и в сферата на си-
гурността. Икономиката по правило 
се нуждае от стабилна и прогнозиру-
ема среда на сигурност. На свой ред 
въоръжените сили имат нужда от 
силна икономика, за да гарантират 
стабилност на средата за сигурност. 
Тази връзка подкрепя съкращенията в 
нашите въоръжени сили, защото го-
лемият им брой (като процент от 
трудоспособното население) означа-
ва засилена консумация на национал-
ни ресурси, а оттам – забавен ико-
номически растеж. Добро решение 
за нас е намаляването на състава на 
въоръжените сили да се компенсира с 
частично нарастване на невоенните 
отбранителни способности, а осво-
бодените ресурси да се инвестират 
без забавяне в нови технологии и ма-
териали.

• Друго очертаващо се противо-
речие е между новите технологии и 
промяната в характера на въоръже-
ния конфликт. Известните ни като 

високи технологии вкарват много на-
ука във военното дело. В резултат 
се интегрират все повече фактори 
в рамките на военните операции. 
Военните действия се развиват не 
само съгласувано, координирано и ед-
новременно по суша въздух и море, 
а вече не могат да се откъснат от 
Космоса, киберпространството и 
дори от електромагнитното поле. 
Непрекъснато се увеличават разсто-
янието за въздействие и точността 
на ударите. Същевременно нараства 
и степента на защитеност на сили-
те. Поради това противоречие за 
нашата страна е важно да се под-
държат военни способности без пре-
тенции за съизмеримост по сила с 
останалите страни, но разпознава-
еми с критериите на съвременните 
конфликти. Много трудно бихме раз-
читали на подкрепа от когото и да 
било, ако самите ние не сме наясно с 
конфликтната ситуация.

НАТО обединява различни по сила 
и по стадий на развитие страни. В 
такъв формат е важно да се изглаж-
дат споменатите противоречия за 
яснота в развитието на обедине-
ните въоръжени сили и предвидими 
резултати от тяхното използване. 
Пример в тази посока е инициати-
вата „Свързаност на силите“, която 
до голяма степен ангажира страни-
те членки с провеждане на обучение 
и съвместни учения за преодоляване 
на евентуалните проблеми от наси-
щането на част от войските с нови 
технологии. Така преимуществото 
на новите технологии може да бъде 
реализирано за рамките на Съюза 
чрез повишаване квалификацията на 
военнослужещите за пълен контрол 
над оперативните фактори, готов-
ност за действие по всички направ-
ления и добиване на реалистична кар-
тина за всяка кризисна ситуация. От 
изключително значение в тази посока 
са способностите за заслепяване на 
противниковите радари, сриване на 
различни системи за комуникации и 
парализиране на системите за коман-
дване и управление.

Всъщност, ако анализираме подго-
товката на военните формирования 
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у нас като императив на оператив-
ните способности, лесно могат да 
бъдат разбрани качествените разли-
чия между технологичните условия 
и възможностите за практическо 
изпълнение на типичните задачи за 
всяка от трите мисии на въоръже-
ните сили. Анализът показва, че не 
съотношението на силите в количес-
твено отношение може да предопре-
дели изхода от даден сблъсък на вой-
ски, а интензитетът на използване 
на новите технологии. С други думи, 
оперативната съвместимост с ос-
таналите страни – членки на Съюза, 
не е само стандартни техники, так-
тики и процедури, както в повечето 
случаи се разбира това, а определен 
модел на модернизация на въоръже-
ните сили и подготовка за изпълня-
ване на набор от задачи.

Нашите въоръжени сили с години-
те на членство бележат значително 
изоставане. Страната ни разчита 
на гарантирания възпиращ ефект на 
Съюза за предотвратяване на война. 
Това е правилно, но не може да про-
дължава дълго, без да се предприемат 
съответните действия за принос 
към новите колективни способнос-
ти. Продължаването в тази посока 
поставя под съмнение чистотата 
на отношенията ни в НАТО, защо-
то членството се гради върху при-
годността на отделните страни към 
колективната система за отбрана. 
Поради тази причина спешно следва 
да се предприемат стъпки към модер-
низиране на съществуващите и при-
добиване на нови способности, вклю-
чително специализация и споделяне на 
общи разходи в рамките на Съюза.

Съществува прост закон за разви-
тието на въоръжените сили, който 
важи навсякъде по света: въоръже-
ните сили на една страна трябва да 
бъдат подчинени и в служба на Наци-
оналната отбранителна стратегия. 
Логично е, като страна – членка на 
НАТО, нашата Национална отбрани-
телна стратегия да е съобразена със 
Стратегическата концепция на Съю-
за и по този начин общите изисква-
ния към въоръжените сили косвено 
да важат и в национален план.

Ето защо в Националната от-
бранителна стратегия акцентът за 
развитие на въоръжените ни сили 
трябва да се постави върху платфор-
мата на новите технологии и ма-
териали. Малкото добри намерения 
в тази посока следва да се матери-
ализират при всяка възможност и 
да не се блокират от разпределяне-
то на бюджета за отбрана, където 
частта за инвестиции години наред 
остава пренебрежимо малка. Върху 
такава платформа може да бъде из-
граден конкретен модел за развитие 
на въоръжените сили.

В НАТО се осигурява достатъчна 
свобода в избора на модел за разви-
тие на националните въоръжени сили 
на отделните страни членки. Освен 
това не е нужно една страна сама да 
поема цялата отговорност за модер-
низация на своите въоръжени сили, 
защото не става дума за поддържане 
на целия спектър от военни способ-
ности или поне на разнообразието 
от способности, които притежават 
други, обикновено по-силни държа-
ви. Съществуват възможности да 
се споделят разходи при изгражда-
не на способности на Обединените 
въоръжени сили на Съюза. Например 
еднотипната технология може да 
позволи разпределяне на разходите за 
обслужване, модернизация, обучение и 
др. между няколко страни членки. На 
регионален принцип такова разпреде-
ляне е при всички случаи икономичес-
ки обосновано и с висока степен на 
ефективност в мирно време.

Не е за пренебрегване и възмож-
ността за вътрешносистемно пре-
разпределяне на усилията за поддър-
жане и усъвършенстване на способ-
ностите, които включват в своето 
съдържание материални средства с 
двойно предназначение. Това позволя-
ва на въоръжените сили да се осво-
бодят от ангажименти за сметка на 
невоенните способности на система-
та за отбрана на страната. Важна 
особеност в описаната възможност 
е, че освободеният ресурс за сметка 
на невоенните способности трябва 
да остане за инвестиране в техно-
логично обновяване и подготовка на 
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военните формирования. Обратното 
може да има известни икономически 
основания, но като цяло нарушава во-
енната автономия и усложнява сис-
темата за командване и управление.

Българският модел за развитие 
на въоръжените сили може да ком-
бинира разнообразни цели, формира-
ни от спецификата на националната 
действителност, с ресурсите, които 
традиционно са използвани за изграж-
дане на националния потенциал. В 
общи рамки този модел трябва да се 
опира на системата за колективна 
отбрана на НАТО за поддържане на 
набор от военни способности, позво-
ляващи участие на страната ни в ре-
гионален въоръжен конфликт с ниска 
интензивност, както и за използване 
на информационните технологии за 
достигане на качествено по-добро 
състояние на военните формирова-
ния и системи, чрез които да се га-
рантира националният суверенитет 
и се генерира сигурност за цялостно 
развитие на страната.

Могат да бъдат обобщени някои 
от очерталите се направления в раз-
витието на въоръжените сили на Бъл-
гария.

• Съобразно икономическото със-
тояние на страната ни е разбираемо 
да намаляват количествата личен 
състав и стара техника за сметка 
на навлизането на нови технологии 
и повишаване на подготовката на 
въоръжените сили за качествено по-
добро състояние на оперативните 
способности. В този смисъл усъвър-
шенстването на съществуващото 
въоръжение и техника и покупката 
или производството на нови системи 
оръжия е не просто естествено за 
въоръжените сили, а въпрос на разум-
но държавно управление. Решенията 
в тази посока са продукт на полити-
ката за развитие на страната като 
цяло и насоките в общите политики 
на НАТО и ЕС. В това направление 
се очертава задължителна специали-
зация на страната ни по отношение 
на конкретни военни способности 
за по-висока икономическа ефектив-
ност.

• Що се отнася до новите техно-

логии, трябва да се следва процесът 
на развитие на въоръжените сили в 
общата система за обучение и про-
веждане на учения на НАТО, да се 
поддържа необходимата съвмести-
мост. В това направление се цели не 
само покриване на общи стандарти, 
а достигане до ново качество на во-
енните способности, което се гради 
върху по-добро познаване на партньо-
рите, доверие и самочувствие. Това е 
смисълът на инициативите в Съюза –
ново равнище на взаимодействие, ко-
ето да съответства на новите спо-
собности.

• За достигане на качествено ново 
ниво в развитието на въоръжените 
сили трябва да бъдат разбрани сис-
темата за подготовка и закономер-
ностите на нейното съществуване. 
До голяма степен подготовката на 
въоръжените сили е резултат от 
дейността на системата за коман-
дване и управление и двете системи 
е редно да се разглеждат обвързано. 
Във връзка с това всеки резултат от 
подготовката на дадено военно фор-
мирование може да се анализира като 
следствие от вземането на конкрет-
ни решения и тяхното изпълняване, 
и то не от съответстващото му 
управленско ниво, а от системата за 
управление като цяло – от най-висо-
кото равнище на политико-военното 
ръководство до най-малките такти-
чески единици, изграждащи самото 
формирование.

Ето защо е необходимо постоянно 
да се поддържа обучението на пред-
ставителите на политико-военното 
ниво за управлението на страната, 
което да разкрива измененията в ус-
ловията за сигурност и различните 
показатели на военните способности 
при кризи с различен характер. Това 
ниво, което е отговорно както за 
гражданския контрол над въоръже-
ните сили, така и за вземането на 
стратегически решения, се изгражда 
от държавните служители, заемащи 
ръководни длъжности в органите 
за управление на системата за на-
ционална сигурност. Обучението на 
тази категория експерти и ръково-
дители е първостепенна задача, за-
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щото нейното решаване гарантира 
качество в работата на системата 
за управление на въоръжените сили, 
която на свой ред е базова за всички 
дейности, включително за тяхната 
подготовка.

Чрез подготовката се визира ед-
новременното повишаване квалифи-
кацията на военнослужещите – в 
личен план и като организационни 
единици, и разкриването на възмож-
ности за изграждане на качествено 
нови способности чрез технологично 
обновяване и придобиване на нови 
отбранителни продукти. С профе-
сионализацията на нашата армия 
тази целенасочена подготовка ста-
на основен критерий за определяне 
качеството на въоръжените сили и 
предпоставка за постигане на ефек-
тивност в действията на военните 
формирования.

Налага се изводът, че развитие-
то на въоръжените сили е в пряка 
връзка с организираната система за 
тяхната подготовка и е насочено 
към изграждане на способности за 
по-ефективно провеждане на опера-
ции. Характерна закономерност е 
фактът, че подготовката на въоръ-
жените сили е интегрална част от 
системата за командване и управле-
ние. Поради тази причина тя обхва-
ща всички нива и функции на систе-
мата за командване и управление и 
има низходяща посока на организира-
не – отгоре на долу по йерархията на 
командната верига.

Потвърждава се правилото, че 
развитието на въоръжените сили 
започва с вземането на решение за 
тяхното бъдещо състояние на поли-
тико-военно равнище, а чрез систе-
мата за командване и управление се 

материализира в подготовка за под-
държане и изграждане на конкретни 
способности.

Не подлежи на съмнение, че е необ-
ходим законово определен механизъм 
за въвеждане на иновациите в научни-
те изследвания в процеса на модерни-
зация и подготовка на въоръжените 
сили и за повишаване равнището на 
военната теория. Такъв механизъм 
трябва да координира работата на на-
учноизследователските институции в 
страната, при непрекъснат контакт 
с комисиите, бордовете и агенциите 
на НАТО за ефективно разходване на 
националните ресурси и използване на 
добрите възможности за специализа-
ция и разпределяне на усилията меж-
ду партньорите в Съюза. Идеята е 
да се поемат групови ангажименти 
за поддържане и усъвършенстване 
на определени способности, защото 
те до голяма степен са инструмент 
за гарантиране на високо качество. 
Въвеждат се стандарти и се опти-
мизират структурите.

С други думи, подготовката на 
въоръжените сили е пресечна точка 
на позициите на различните пред-
ставители, формиращи условията за 
модернизиране и усъвършенстване на 
способностите.

Политическата власт в държава-
та, военната експертиза и невоенни-
те групи в обществото са длъжни да 
подкрепят подготовката на въоръ-
жените сили. Само тогава може да 
се постигнат качествен ръст в спо-
собностите за реализиране на зако-
ново определените мисии на въоръ-
жените сили и спокойствие в разви-
тието на страната. С този подход 
се осигуряват реализъм в промените, 
сигурност и вяра в бъдещето.

The Connected Forces Initiative (www.nato.
int//topics_98527.htm).

С ъ б е в, С. За необходимостта от 
дългосрочна визия за развитие на въоръже-

ните сили на страната. – Военен журнал, 
2013, № 4.

План за развитие на въоръжените сили. 
София, 2010.
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Промените в средата на сигур-
ност придават все по-ком-
плексен, хибриден и асимет-

ричен характер на заплахите. За-
това сигурността и несигурността 
като форма и състояние непрекъс-
нато преливат от една в друга и 
може да се твърди, че понятието 
„сигурност“ постепенно придобива 
флуиден характер. Доказателство е 
фактът, че степента на сигурност 
днес е сложна функция от множест-
во фактори, движещи сили и условия, 
а нейната константна величина се 
обвързва с определен баланс между 
степента на осъзнатата опасност 
от разпознатите рискове и заплахи, 
от една страна, от възможностите 
за противодействие на системата за 
сигурност, от друга, и от допусти-
мото или приемливо за обществото 
ниво на заплаха, от трета.

Това е така, защото съвремен-
ната архитектура на системите за 
сигурност включва все повече под-
системи, органи, структури и ком-

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
НА СПОСОБНОСТИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ

НА РЕШЕНИЕ В ПРОЦЕСА
НА УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Полковник доц. д-р Валери ИВАНОВ

The article „Enhancement of Decision-Making Capabilities in the National Security 
System Management“ presents the author’s perspective on integration and coordination 
between different levels, components and agencies of the national security system through 
enhancement of the decision-making process. In this context, some of the military means, 
actions and approaches applied in the process of developing the course of action are shaped 
in order to synchronize all means and tools at all levels and elements of the national security 
system and to enhance decision-makers capabilities to manage the national security system in 
case of different crisis and emergencies.

Key words: National security system, security environment, risks and threats, crisis 
management and disaster response, decision making process, comprehensive approach, 
professional competencies, governance system, means and tools, course of action, etc.

поненти, както и разнообразни инс-
трументи, механизми, подходи и 
действия във всички сфери на обще-
ствения живот. Във връзка с това 
все по-трудно може да бъде опре-
делено само едно измерение, ниво 
или сфера на сигурността, което 
да е доминиращо, водещо или с глав-
на роля за общата стабилност на 
системата. Постигането на баланс 
между тях, намирането на компен-
саторни механизми и наличието на 
възможности за синхронизиране на 
усилията и съгласуване на действия-
та могат да бъдат смятани за клю-
чови условия при изграждането на 
универсална, адаптивна и надеждна 
система за национална сигурност. 
Би могло да се приеме аксиоматично 
твърдението, че в съвременните ус-
ловия основен критерий за измерва-
не ефективността на системата 
като цяло е степента на нейната 
управляемост.

Дори беглият анализ на система-
та за национална сигурност на Бъл-
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гария разкрива наличие на отдавна 
изградени и относително стабилни 
йерархични връзки и отношения в рам-
ките на отделните ведомства и под-
чинените им структури. Затова за 
системата ни за сигурност са харак-
терни добре функциониращи верти-
кални комуникационни и управленски 
способности за реакция. Но същевре-
менно нейна основна слабост са ог-
раничените или изобщо липсващите 
хоризонтални връзки, като оттам 
произтичат слабата междуинститу-
ционална координация и отсъствие-
то на съгласуваност в действията. 
Това е обективен резултат от лип-
сващите единна и последователна 
национална политика и съответната 
стратегия в тази насока. Достатъч-
но убедително е твърдението, че е 
необходимо спешно да се търси нов 
модел за функциониране и управлява-
не на системата, и то без да се из-
гражда изцяло нова архитектура, да 
се формират нови структури, органи 
за управление или сили за реагиране.

Анализите на натрупания опит и 
поуките от практиката за ликвиди-
ране на последствия от възникнали 
бедствия и извънредни ситуации, от 
различни кризи, социални сътресения 
и терористични актове показват, че 
действително сред основните про-
блеми на системата за сигурност са 
недостатъчната осведоменост за 
потенциални рискове и опасности от 
възникване на заплахи, слабата коорди-
нация между институциите и органи-
зациите, липсата на добра съгласува-
ност на усилията между органите на 
централната и местната власт, не-
яснотата в институционалната от-
говорност и разпределението на за-
дачите и др. Това очертава измере-
нията на огромен проблем, свързан с 
действеното управление на система-
та в условия на реална заплаха за си-
гурността, при възникване на кризи с 
различен характер или евентуална из-
вънредна ситуация, породена от при-
родни бедствия, катастрофи, проми-
шлени аварии или други катаклизми. 
С други думи, наблюдава се ниска 
степен на управляемост на система-
та, а оттук неизбежно се стига до 

слаба ефективност и липса на точни 
реакции в сложна ситуация.

Следва да се подчертае, че тези 
разнообразни, сложни и трудно предви-
дими ситуации най-често са белязани 
с хаос, несигурност, дестабилизация и 
липса на нормални условия за функци-
ониране на държавата и обществото, 
като същевременно в огромната си 
част пораждат пряка заплаха за си-
гурността, здравето, живота и спо-
койствието на гражданите. Поради 
голямата степен на несигурност, не-
предсказуемост и неопределеност при 
тези извънредни ситуации е изключи-
телно важно да има изградени способ-
ности в експертния и мениджърския 
състав от всички нива, структури и 
компоненти да управляват, насочват 
и синхронизират по време и място 
ресурсите, действията и усилията 
на институциите, организациите и 
гражданите. Тези способности обхва-
щат знания, умения и компетенции 
да се осъществява система от спе-
циализирани дейности, като анализ на 
рисковите фактори и събития, все-
странна оценка на ситуацията, взе-
мане на решение за реакция, прилагане 
на превантивни мерки или мероприя-
тия и дейности за противодействие, 
както и непрекъсната координация и 
взаимодействие между силите за реа-
гиране, отделните структури и еле-
менти на системата за сигурност. В 
своята съвкупност те най-общо мо-
гат да бъдат обединени в способности 
за управляване на системата за нацио-
нална сигурност.

В нормативната ни уредба няма 
подобна регламентация, но сред екс-
пертните среди отдавна се е офор-
мило становището, че управляване-
то на системата за сигурност е 
процес на провеждане на система 
от дейности и мероприятия, целящи 
разкриване на рисковете и заплахите, 
установяване на признаците и оценя-
ване на последствията от евентуални 
бедствия, кризи или извънредни ситуа-
ции, вземане на решение за отговор и 
неговото изпълняване. Основната цел 
е своевременно противодействие на 
рисковете и заплахите, предотвра-
тяване на всякакви кризисни ситу-
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ации и използване на разнообразни 
подходи, механизми и инструменти 
за намаляване и ликвидиране на пос-
ледствия от бедствия, катастрофи 
и извънредни ситуации.

В разработените у нас ведомс-
твени документи в областта на 
отбраната – Доктрина на въоръже-
ните сили на Република България 
(2012 г.), Доктрина за планиране на 
операциите (2013 г.), Ръководство 
за планиране на операциите (2013 г.) 
и др., се разглежда детайлно проце-
сът за изграждане на отбранителни 
способности и тяхното използване в 
рамките на системата за отбрана 
на страната при възникване на воен-
нополитическа криза. Пак там е мяс-
тото, където се разглежда процесът 
на управление в условия на всякакви 
други кризи, извънредни ситуации и 
природни бедствия, в рамките на из-
вестните вече шест фази: индикация 
и ранно предупреждение; оценка на 
кризата; разработване, анализ, срав-
няване и утвърждаване на варианти 
за отговор; планиране (разработване 
на КОНОП и ОПЛАН); изпълнение 
(възстановяване на стабилността); 
преход.1 Факт е обаче, че тези доку-
менти не са задължителни за оста-
налите министерства, ведомства и 
организации, които имат ангажимен-
ти към сигурността на страната, 
а никъде в националното законода-
телство все още не е регламентиран 
редът за вземане на решение и управ-
ляване на системата за сигурност в 
екстремни условия.

Ще представим някои възгледи, 
свързани с усъвършенстван на способ-
ностите за вземане на решение в рам-
ките на процеса на управляване на сис-
темата за национална сигурност. При 
очерталия се правен вакуум и норма-
тивен дефицит в посочената област 
смятаме като сполучлив вариант в 
национални условия процесът на уп-
равление на системата за сигурност 
на всички равнища да включва после-
дователно преминаване през следни-
те ключови етапи:

• наблюдение, анализ на рисковите 
фактори и предупреждение за запла-
ха, криза или извънредна ситуация;

• оценяване на ситуацията и про-
веждане на превантивни мерки за 
противодействие на заплахите, де-
ескалация на кризата или подготовка 
на системата за реагиране;

• определяне, анализиране, сравнява-
не и избиране на вариант за отго-
вор;

• планиране на мероприятията/дей-
ностите в отговор на заплахи, криза 
или ликвидиране на последствия от 
извънредна ситуация;

• изпълнение (възстановяване на 
стабилността);

• преход към състояние на стабил-
ност.

Практиката недвусмислено сочи, 
че ключовите дейности в рамките на 
процеса на управляване на система-
та са в рамките на етапите: анализ 
на ситуацията; планиране на реакция-
та; провеждане на операция за проти-
водействие на заплахата/поставяне 
на кризата под контрол и връщане 
към състояние на стабилност. Част 
от тях, главно тези с аналитично-
прогнозен характер, могат да бъдат 
обединени в единен процес на вземане 
на решение за реагиране в отговор на 
различни рискове и заплахи за сигур-
ността, за разрешаване на всякакви 
кризи, както и при възникване на при-
родни бедствия, катастрофи, аварии 
или други извънредни ситуации. От 
гледна точка на логическата обвърза-
ност помежду им те могат да бъдат 
фрагментирани като отделни фази в 
следната последователност: анализи-
ране на измененията в обстановка-
та, оценяване на заплахата (кризата, 
бедствието или извънредната ситу-
ация), определяне на варианти за от-
говор, вземане на решение за избор 
на вариант за действие.

Ще се спрем накратко на отдел-
ните фази на процеса на вземане на 
решение, с главно внимание върху 
подходите за усъвършенстване на 
аналитичните процеси и дейности, 
търсене на възможности за по-добро 
съгласуване на провежданите меро-
приятия в рамките на националната 
система за сигурност, както и вър-
ху очакваните ефекти и получените 
резултати от тях. За целта приема-



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

72

ме условно допусканията, че систе-
мата е структурно и функционално 
изградена напълно и е налице опера-
тивна съвместимост с всички вън-
шни елементи и системи, като Сис-
темата на НАТО за управление при 
кризи (NATO Crisis Response System – 
NCRS)2, Системата на НАТО за ран-
но предупреждение (NATO Intelligence 
Warning System – NIWS), аналогични 
системи и структури на ООН, ЕС, 
ОССЕ и др.

Първата фаза – „Анализ на изме-
ненията в обстановката“, започва с 
преглед, анализ, обобщаване, сравня-
ване и оценяване на наличната ин-
формация за постъпилите измене-
ния в кризисните райони (области), 
преценка за възможните насоки за 
развитие на процесите и евентуал-
ните последици. Особено важно е при 
изпълняването на дейностите от
първата фаза (фиг. 1) да се извлече 
достоверна информация и да се из-
върши безпристрастно експертно 

оценяване на потенциалните рискове 
и вредните последици в резултат на 
действия или бездействия от стра-
на на ръководните органи. Държав-
ното (ведомственото, областното, 
общинското) ръководство може да 
определи зони, райони, населени мес-
та, транспортни съоръжения, обек-
ти от критичната инфраструктура 
или области от обществения живот, 
които да следи с повишен интерес и 
внимание. От значение е също пос-
тъпващата информация за промени-
те в обстановката да се съгласува 
със системите за колективна сигур-
ност, а при възможност и със съсед-
ните области и страни, с цел по-го-
ляма обективност и сравнимост на 
критериите за оценяване на рискове-
те и заплахите.

Практическата дейност за оценя-
ване на различните процеси, събития, 
факти и обстоятелства в отделни 
сфери на обществения живот подсказ-
ва, че за да е всеобхватна и обектив-

Фиг. 1. Схема на дейностите, изпълнявани през първата фаза 
на процеса на вземане на решение
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на тази аналитично-прогнозна дей-
ност, е сполучливо да се изготви сис-
темна прогноза за развитие на обста-
новката, която да обхване следните 
аспекти:

• политически – политическа сис-
тема, основни политически структу-
ри и организации, обществени нагла-
си, демографски характеристики, ре-
лигиозни и етнически проблеми и др.;

• икономически – състояние на 
икономиката, динамика на отделни-
те отрасли, възможности на произ-
водствения сектор, услугите, енерге-
тиката, туризма и т.н., финансова 
система, наличие на ресурси, запаси 
от стоки и услуги и др.;

• специализирани – отбранителни 
способности и потенциал, състоя-
ние, възможности и подготовка на 
въоръжените сили, на полицейските, 
охранителните, разузнавателните и 
контраразузнавателните структури, 
състояние и възможности на право-
прилагащите органи, наличие на спо-
собности за осигуряване на вътреш-
ната сигурност и обществения ред 
и др.;

• социални – структура на обще-
ството, институции, обществени 
организации, настроения и предпочи-
тания, традиции, обичаи, обществен 
ред и др.;

• инфраструктурни – основни съо-
ръжения и тяхната уязвимост, кому-
никации, транспорт, водоснабдяване, 
канализация, електропреносна систе-
ма, мрежа от здравни и учебни заве-
дения и др.;

• информационни – налична инфра-
структура и организация за събира-
не, обработване, предоставяне и раз-
пространяване на информация, елек-
тронни и печатни медии и т.н.;

• научно-технически – равнище на 
научните изследвания и технологии, 
технически разработки и проучвания, 
възможности на образователната 
система, организация на технологич-
ните процеси и др.;

• физикогеографски – характер на 
релефа, хидрографията, почвите, рас-
тителността, климата и времето и 
др.;

• правен и морално-етичен – състо-

яние на законодателството, спазване 
на международните правни норми, на 
човешките права и свободи, расова и 
етническа толерантност и т.н.3

Първоначалната системна про-
гноза позволява да бъдат определени 
основните участници и фактори, да 
се разкрие взаимното им влияние и 
как взаимодействат с останалите 
елементи. Тя подпомага детайлизира-
нето на обстановката и изясняване-
то на главните събития, причините 
и предпоставките за тях, основните 
фактори и взаимовръзките помежду 
им, как основните политически, во-
енни, икономически, социални, инфра-
структурни и информационни факто-
ри влияят върху обстановката и др.4

Тези аналитично-прогнозни дейнос-
ти може да се подпомагат чрез из-
ползване на различни софтуерни про-
дукти и програми, с готови модели за 
анализиране и прогнозиране на съби-
тия с висока степен на несигурност, 
с моделиране на възможна прогнозна 
обстановка и симулиране на различни 
варианти за развитие на оператив-
ната обстановка.

Дейностите на органите за управ-
ляване и елементите от системата 
за сигурност през тази фаза може да 
бъдат:

• Националният оперативен цен-
тър следи развитието на рисковите 
фактори и своевременно информира 
останалите органи на системата за 
индикации за реална опасност, въз-
никване на криза или извънредна си-
туация. Изготвя предварителни про-
гнози и следи за засилване на запла-
хите.

• Областните и ведомствените 
центрове, органите за управление и 
силите за реагиране актуализират 
своите планове и повишават подго-
товката си за действие в съответс-
твие с прогнозите за развитие на 
ситуацията.

• Провеждат се при необходи-
мост и в зависимост от прогнозите 
съвместни мероприятия и учения на 
органите за управление и силите за 
реагиране.

• Националната система за на-
блюдение, ранно предупреждение и 
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оповестяване (НСНРПО) предоста-
вя необходимата информация за ана-
лизи и прогнози на органите за управ-
ление, както и за възможното разви-
тие на рисковете и заплахите.

• НСНРПО при нужда обявява 
съответното ниво (код) на тревога/
готовност, а органите за управление 
и силите за реагиране прилагат за-
дължителните и допълнителни мерки 
за повишаване на сигурността.

• Комуникационно-информационна-
та система осигурява пренос на дан-
ни и информация, както и управлява-
нето на действията в рамките на 
системата, прилага мерки за повиша-
ване ефективността и надеждност-
та на своята инфраструктура.

Резултатите от изпълняването 
на дейностите през първата фаза са 
излъчените своевременни индикации 
за възможно неблагоприятно разви-
тие на определени процеси в обще-
ството и ранното предупреждение за 
елементите на цялата система. Ана-
лизите сочат, че е добре реакцията 
на системата да бъде предварително 
планирана или свързана с изпълнени-
ето на стандартизирани процедури 
(например реагирането на ранно пре-
дупреждение и превантивните мерки 
са включени като отделни елементи 
от планираните действия на въоръ-
жените сили, полицията, силите за 
борба с тероризма, подразделенията 
на противопожарната защита и/или 
отрядите за гражданска защита).

Необходимо е да се обърне внима-
ние на факт, който разкрива както 
слабостите, така и темповете, с 
които се развива нормативната база 
по въпросите на ранното предупреж-
дение у нас. Докато отговорните 
мениджъри, експертите и специалис-
тите обсъждат необходимостта от 
нови мерки, подходи и механизми за 
усъвършенстване управлението на 
системата или отделни нейни под-
системи, обективната нужда от 
своевременна и точна информация за 
обществото подтикна метеоролози-
те да „изобретят“ и въведат своя 
система от кодове (зелен, жълт, 
оранжев и червен), с която да пре-
дупреждават населението за една или 

друга опасност. За съжаление, тази 
кодова система, силно наподобяваща 
светофарната, има само информати-
вен и препоръчителен характер и на 
практика при обявяване на един или 
друг код за опасност не произтичат 
никакви задължения или регламенти. 
В редица страни от ЕС отдавна са 
въведени различни системи тревоги, 
състояния на опасност или степени 
на готовност, които са задължител-
ни за определена административна 
област или за цялата територия на 
дадена страна, има разписани ясни 
правила за действия и процедури за 
изпълняване от ръководни органи, си-
лите за реагиране на министерства 
и ведомства, от граждани и органи-
зации. Благодарение на тях, освен че 
се уведомява населението за настъп-
ваща опасност, при необходимост 
своевременно се активира част от 
или цялата национална система за 
сигурност, с което се гарантира по-
ефективно противодействие на една 
или друга заплаха, бедствие или кри-
зисна ситуация.

Втората фаза – „Оценка на заплаха-
та (кризата, бедствието)“, продължа-
ва със задълбочена и всеобхватна ек-
спертна оценка на новопостъпилата 
информация. Анализират се ключови-
те фактори, основните проблеми, рис-
ковете и предизвикателствата, въз-
можните заплахи и/или участници в 
кризата, различните аспекти и изме-
рения на бедствието или мащабите 
и характера на извънредната ситуа-
ция, правят се изводи за последстви-
ята, бъдещото въздействие, както и 
обобщения, препоръки и заключения 
за нуждите на процеса на планиране.

Основна задача на този етап е 
своевременно да се изготви пълна 
оценка за развиващата се криза, раз-
мерите на бедствието или характе-
ра и степента на заплахата, която 
да подпомогне държавното и мест-
ното ръководство (ведомственото, 
областното, общинското) в процеса 
на вземане на решение за възможни-
те варианти за отговор. Ако до този 
момент не е сторено, задължително 
е да се създаде специализиран орган 
за управление – национален щаб, като 
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форма за интегриране и координира-
не на общите усилия и използване на 
пълния набор от инструменти и спо-
собности на националната мощ. Ако 
заплахата, бедствието или кризата 
засяга министерство или ведомство, 
област или община, съответно се 
формира ведомствен, областен или 
общински щаб.

Формирането на национален (ве-
домствен, областен, общински) щаб 
има за цел да организира и координи-
ра действията на органите на изпъл-
нителната власт за овладяване на 
бедствие, кризисна ситуация или за 
успешно противодействие на заплаха. 
Той се създава с писмена заповед на 
министър-председателя (областния 
управител, съответния ръководител 
или кмет на община). Министър-
председателят (съответният ръко-
водител) назначава ръководител на 
националния щаб (ведомствен, об-
ластен или общински), както и негов 
секретар, който обикновено е дока-
зан професионалист с възможно най-
добри мениджърски компетенции и 
лидерски качества.

В състава на националния щаб се 
включват заместник-министри, глав-
ни секретари и експерти от минис-
терства и ведомства, изпълняващи 
задачи за справяне с извънредна ситу-
ация, криза или бедствие. В състава 
на областния щаб се включват ди-
ректори на дирекции, началници на 
отдели и експерти от областната 
администрация, представители на 
областните дирекции на Министерс-
твото на вътрешните работи, на 
структурите за пожарна безопас-
ност и защита на населението, на 
местната власт, на Министерство-
то на здравеопазването, Министерс-
твото на отбраната, на структу-
рите, които поддържат инфраструк-
турата в областта, физически лица 
и еднолични търговци, представите-
ли на доброволчески формирования, 
правителствени и неправителствени 
организации и др. Аналогичен е под-
ходът при формиране състава на ве-
домствения и общинския щаб.

От съществено значение за пълно-
то оценяване на кризата, мащабите 

на бедствието или заплахата е през 
тази фаза да се привлекат колкото 
може повече експерти в отделните 
области, включително социолози, пси-
холози, еколози, биолози, медици, гео-
физици и др., както и дипломати, фи-
нансисти, метеоролози, политолози 
и т.н., които да подпомогнат орга-
ните за управление в изготвянето на 
реалистична оценка на ситуацията и 
да се набележи най-приемливият ва-
риант за реагиране.

За тази цел към националния щаб 
се формира Междуведомствена екс-
пертна работна група (МЕРГ), ко-
ято да анализира информацията, да 
изготви експертна оценка на криза-
та, да обобщи изводите и да напра-
ви предложения за възможни дейс-
твия и алтернативи за реагиране. 
По правило секретарят на щаба е 
и ръководител на МЕРГ. В област-
ните администрации би следвало да 
се формира експертна работна група 
(ЕРГ) за подпомагане дейността на 
областния щаб, а ведомствените и 
общинските щабове се подпомагат 
от работни групи, формирани от 
собствените структури и админис-
трацията. Задължително е и на този 
етап да продължи да се поддържат 
постоянен контакт и обмен на ин-
формация със съседни страни (облас-
ти, общини), с колективни системи и 
международни организации.

Основните дейности тук са про-
веждане на експертен анализ на си-
туацията, изготвяне на възможни 
прогнози за развитие на обстановка-
та, пълна гражданско-аварийна, поли-
тико-военна, икономическа, социална, 
финансова, енергийна, антитерорис-
тична, разузнавателна и т.н. оценка 
на ситуацията и набелязване на въз-
можни опции/варианти за реагиране 
(фиг. 2).

След като МЕРГ (ЕРГ, РГ) из-
готви пълна оценка на кризата задъл-
жително изработва и препоръки, ко-
ито ръководителят представя пред
ръководителя на националния щаб 
(съответно пред областния, ведомс-
твения или общинския щаб) и след 
приемането им те се докладват на 
министър-председателя (областния 
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управител, ръководителя на ведомс-
тво или кмета на община) за ут-
върждаване.

Този процес логически може да 
включва и други спомагателни дей-
ности:

• детайлизиране на информацията 
за развитието на кризата, последи-
ците от бедствието или сложност-
та на ситуацията;

• осъществяване на контакти и 
координация с други области, съседни 
страни, с НАТО и ЕС (при нужда);

• анализиране на възможностите
за привличане на допълнителни струк-
тури, сили и средства на ведомства 
и агенции;

• организиране на взаимодействи-
ето с други правителствени и не-
правителствени организации и парт-
ньорски служби;

• оценяване на международните 
интереси и ангажименти към бедс-
твието, кризата или заплахата;

• анализиране на основните учас-
тници и тяхната роля в разрешава-
нето на кризата, противодействие 
и предотвратяване на заплахата 
или преодоляване на последиците от 
бедствието;

• оценяване на потенциалните рис-

кове и заплахи за сигурността на 
гражданите, обществения ред или 
околната среда;

• оценяване на желаното крайно 
състояние и целите за постигане и 
др.

Фазата завършва с окончателно 
изготвяне на задълбочена и всеоб-
хватна експертна оценка и утвърж-
даването ù от ръководителя на на-
ционалния щаб (или съответния ръ-
ководител). В процеса на оформяне 
на оценката Междуведомствената 
експертна работна група (ЕРГ, РГ) 
продължава да обобщава и анализира 
текущата информация и да определя 
най-важните политически, икономи-
чески, социални, финансови, полицейс-
ки, противопожарни, военни, аварий-
но-спасителни, медицински, санитар-
ни, епидемиологични и други мерки 
за неутрализиране на опасностите, 
координира внасянето на необходими-
те корекции в плановете, актуализира 
мероприятията и дейностите за неза-
бавно изпълнение и разпределя налич-
ните към момента ресурси. Макар и в 
най-общи рамки, още тук се набеляз-
ват възможните опции за реагиране, 
представят се на ръководителя на 
щаба, а след неговата положителна 

Фиг. 2. Схема на дейностите, изпълнявани 
през втората фаза на процеса на вземане на решение
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оценка се разработват като вариан-
ти за отговор в следващата фаза.

В най-общ вид през тази фаза дей-
ностите на органите за управление и 
елементите от системата за сигур-
ност могат да бъдат следните:

• Националният оперативен цен-
тър, ведомствените и областните 
центрове повишават вниманието 
си за рисковите фактори, изготвят 
анализи и прогнози за развитие на 
кризата.

• Съветът за сигурност към Ми-
нистерския съвет, във взаимодейс-
твие с комисиите на Народното 
събрание и Консултативния съвет за 
национална сигурност, оценява ситу-
ацията и предлага на Министерския 
съвет да вземе решение за прилагане 
на превантивни или специални мерки 
и за провеждане на операция за ре-
агиране в отговор на заплахата, за 
отслабване на кризата, преодоляване 
на бедствието или овладяване на из-
вънредната ситуация.

• Областните съвети за сигур-
ност, ведомствените и общинските 
съвети, органите за управление и си-
лите за реагиране осъществяват не-
обходимата подготовка за изготвя-
не на оперативни планове и прилагат 
превантивни мерки в съответствие 
с плановете.

• След формирането на национа-
лен щаб, съответно на областен, 
ведомствен и общински щаб, те по-
емат управлението на превантивни-
те действия, координират усилията 
и синхронизират дейностите за про-
тиводействие на заплахата, преодо-
ляване на кризата или овладяване на 
бедствието.

• Междуведомствената експерт-
на група, съответните работни гру-
пи към ведомствените и общински-
те щабове оценяват ситуацията, 
подготвят доклади, препоръки и на-
белязват алтернативи за реагиране.

• Националният щаб, областните, 
ведомствените и общинските щабо-
ве вземат мерки да координират уси-
лията и подобрят взаимодействието 
с NCRS, NIWS и други международни 
организации.

• НСНРПО предоставя необходи-

мата информация за оценяване на си-
туацията и планирането, информира 
органите за управление и силите за 
реагиране за засилване състоянията 
на опасност.

• Комуникационно-информационна-
та система осигурява действията на 
националната система за сигурност, 
планира защитата на своята инфра-
структура и др.

Третата фаза е „Определяне на ва-
рианти за отговор“, като по същес-
тво нейното начало е още по време 
на оценяването на кризата, когато 
се преценяват рискът и последстви-
ята от кризата, размерите на бедс-
твието или характерът и степента 
на заплахата, определят се целите и 
ефектите, с които да се постигне же-
ланото крайно състояние (или запази 
сегашното) и се набелязват способи, 
действия, мероприятия, ресурси, сили 
и средства за тяхното постигане. Тук 
на базата на сравняване с ограничени-
ята, допусканията, преценка за налич-
ните ресурси и време се избират под-
ходи, мероприятия и действия, които 
да отговарят на конкретната и на 
прогнозната обстановка (фиг. 3).

Във всеки от вариантите трябва 
да намерят отражение различни въз-
можности за реагиране, включващи 
използването от държавното (об-
ластното) ръководство на различни 
опции от дейности, средства и ре-
сурси за предизвикване на очаквани 
последователни ефекти, като желан 
краен резултат от проведените ме-
роприятия по всяка от поставените 
цели. Необходимо е вариантите за 
отговор да бъдат координирани с ос-
таналите партньори и с по-ниските 
нива, които ще бъдат ангажирани с 
осъществяването им.

Вариантите за отговор се разра-
ботват от експерти в МЕРГ/ЕРГ/
РГ. Обикновено дейностите в група-
та за разработване на варианти за 
отговор са в следната последовател-
ност:

• преглед на указанията и насоки 
за противодействие на заплаха, овла-
дяване на криза или справяне с бедс-
твие;

• разработване на няколко различ-
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ни варианта за отговор – подходящи, 
приложими и приемливи;

• анализиране, оценяване и сравня-
ване на вариантите за отговор;

• координиране на вариантите за 
отговор;

• избиране на предпочетени ва-
рианти за отговор, включващи по-
литически, икономически, социални, 
гражданско-аварийни или антитеро-
ристични цели, очаквани ефекти, не-
обходими действия и изисквания по 
отношение на способностите, както 
и евентуални допълнителни ефекти 
и др.

Важно е да се набележат приори-
тетите и да се формулират най-
общо задачите и дейностите на от-
делните структури, ведомства и ор-
ганизации, да се определят необходи-
мите ресурси, допълнителни сили и 
средства, нужните финансови средс-
тва и логистика, да се изберат задъл-
жително спешните мероприятия за 
защита на населението, инфраструк-
турата, отраслите на икономиката 
и т.н. Това включва и набелязване на 
незабавни мероприятия за противо-
действие на заплаха, ограничаване на 
последиците от бедствие, отслаб-
ване на кризата или снижаване на 
вредните последици от възникнала 

Фиг. 3. Дейности при определяне на варианти за отговор
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извънредна ситуация. Задължително 
е да се включат и въпроси като ко-
ординация и сътрудничество с меж-
дународни организации, съседни стра-
ни и области, информиране на насе-
лението и указания за бъдещи дейс-
твия, определяне на потребности от 
доброволчески формирования, форми-
рования на МВР, МЗ, МИЕТ, МО, 
МРРБ, МТИТС, ГДПБЗН, ред за вза-
имодействие и координация помежду 
им и др.

В тази фаза дейностите на орга-
ните за управление и елементите от 
системата за сигурност могат да 
бъдат следните:

• Националният оперативен цен-
тър, областните и ведомствените 
центрове следят рисковите фактори 
и систематично изготвят доклади за 
развитието на обстановката, еска-
лацията на кризата или степента на 
заплахата.

• Националният щаб, областният, 
ведомствените и общинските щабо-
ве следят обстановката, оценяват 
ситуацията и предлагат на Минис-
терския съвет, съответно на област-
ния, ведомствените и общинските 
съвети, да вземат решение за при-
лагане на превантивни или специални 
мерки за реагиране в отговор на кри-
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зата, за овладяване на ситуацията 
или за преодоляване на последствия-
та от бедствието.

• Междуведомствената експерт-
на работна група (ЕРГ, РГ) набеляз-
ва, разработва и координира възмож-
ните алтернативи за реагиране.

• Съветът за сигурност при Ми-
нистерския съвет оценява ситуаци-
ята и при необходимост предлага 
на Министерския съвет да вземе 
решение за провеждане на операция 
за реагиране в отговор на заплахата, 
за преодоляване на бедствието или 
овладяване на извънредната кризисна 
ситуация.

• Областните съвети за сигур-
ност, ведомствените съвети, орга-
ните за управление и силите за реа-
гиране извършват необходимата под-
готовка за актуализиране на плано-
вете и прилагат предупредителни и 
превантивни мерки в съответствие 
с предварителните планове.

• НСНРПО предоставя необхо-
димата информация за оценяване на 
ситуацията и планирането.

• НСНРПО информира органите 
за управление, структурите и сили-
те за реагиране при нарастване на 
опасността или възникване на запла-
ха за сигурността на обществото и 
гражданите.

• Националният щаб и останали-
те щабове и органи за ръководене 
провеждат действия и предприемат 
мерки за координиране и подобряване 
на взаимодействието с NCRS, NIWS 
и други международни организации.

• Комуникационно-информационна-
та система осигурява действията на 
системата за сигурност.

Твърде често, особено когато 
няма достатъчно време, при вне-
запно възникнала заплаха или ескали-
раща криза още в края на втората 
фаза, едновременно с изготвянето на 
оценката на заплахата, бедствието 
или кризата, се пристъпва към опре-
деляне, разработване и дори оценява-
не на вариантите за отговор. Така, 
освен че се печели време, се осигу-
рява възможност на структурите, 
силите и средствата за реагиране да 
се запознаят със задачите и реда за 

тяхното изпълнение и значително се 
повишава ефективността на реакци-
ята на системата. Независимо дали 
заедно с оценката на заплахата, бедс-
твието или кризата, или след нея, те 
трябва да бъдат разработени при за-
дълбочено познаване на естеството 
на заплахата, характеристиките на 
бедствието или причините и движе-
щите сили на кризата, като не бива 
да се забравя, че различните дейс-
твия ще оказват пряко или косвено 
въздействие върху хода и изхода на 
ситуацията.

Фазата се смята за завършена, 
когато се изложат различни вариан-
ти за отговор пред ръководителя на 
щаба и след обстойна преценка на 
предимствата и недостатъците на 
всеки ръководителят на национал-
ния щаб (областния, ведомствения, 
общинския щаб) има готовност да 
ги представи на министър-председа-
теля или съответното длъжностно 
лице и да препоръча един от тях за 
утвърждаване. Той ще се превърне 
в основен вариант за действие на 
структурите, силите и средствата 
от системата за сигурност.

Четвъртата фаза – „Вземане на 
решение за избор на вариант за дейс-
твие“ – е ключова за процеса на взе-
мане на решение в отговор на запла-
ха, при кризи, бедствия или извънред-
ни ситуации.

Основните дейности са анализи-
ране, сравняване и оценяване на раз-
личните варианти за отговор, изби-
ране и утвърждаване на оптимален 
вариант за действие, в резултат на 
което следва издаване на постанов-
ление/директива/заповед за начало 
на планиране/провеждане на операция 
за реагиране в отговор на кризата 
(фиг. 4).

Всеки от разработените вариан-
ти се оценява поне по следните три 
критерия:

• пригодност – да е възможен за 
постигане на набелязаните цели и 
ефекти, да води до реален резултат 
и постигане на желаното крайно 
състояние, да позволява използване 
на наличните сили и ресурси и др.;

• приложимост – да позволява да 
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Фиг. 4. Дейности при вземане на решение 
за избиране на вариант за действие

се изпълнят мерките и да се постиг-
нат целите, да е осъществим с на-
личните ресурси в рамките на опре-
деленото време;

• приемливост (допустимост) –
да няма правни, морални или други ог-
раничения, да отговаря на степента 
на заплахата, разходите да са прием-
ливи, а потенциалните рискове – до-
пустими.

При достатъчно време може да 
се разработи таблица/матрица с пре-
димствата и недостатъците, като 
се оценяват рискът и тежестта на 
последствията по всеки от вариан-
тите и се набелязват препоръки за 
намаляване на риска, за координиране 
на дейностите и условията за успех. 
Също така добра практика е всеки 
от вариантите да се проиграе и пак 
да се огледа за приемливост, прило-
жимост и допустимост, да се пре-
цени отново рискът и се анализират 
последствията, в резултат на което 
да се гарантира избирането на най-
подходящия вариант.

Разработените от МЕРГ (ЕРГ, 
РГ) варианти за отговор се одобря-
ват от ръководителя на национал-
ния щаб (ведомствения, областния 

или общинския щаб) и се представят 
на министър-председателя или съот-
ветния ръководител, за да бъде из-
бран един от тях и утвърден като 
решение за вариант за действие в 
отговор на заплаха, за овладяване на 
криза или извънредна ситуация и по-
нататъшно планиране.

В резултат от дейностите в тази 
фаза се взема решение за избиране на 
определен вариант за действие и за 
планиране на мерки и/или операции за 
реагиране в отговор на криза. Твърде 
честа практика е да се вземе реше-
ние за изготвяне на нов вариант за 
реагиране, който да е компилация от 
дейности в предложените варианти. 
Освен това може да се вземе реше-
ние незабавно да се пристъпи към 
прилагане на някои от набелязаните 
или предварително планирани мерки 
или операции.

Дейностите на органите за управ-
ляване и елементите от системата 
за сигурност през четвъртата фаза 
са следните:

• Националният оперативен цен-
тър и съответните ведомствени, 
областни и общински центрове ко-
ординират дейностите за реагиране 
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на заплахата, развитието на криза-
та или овладяването на ситуацията, 
събират и обобщават допълнителна-
та информация.

• Ръководителят на националния 
щаб, съответно на областния, ве-
домствения и общинския щаб, пред-
ставят пред министър-председателя 
или съответните ръководители раз-
работените варианти за реагиране и 
след утвърждаване на един от тях 
дават указания за прилагане на мерки 
в отговор на заплаха, за овладяване 
на криза или за стабилизиране на об-
становката след бедствие, както и 
за непосредствено планиране на пос-
ледващите действия.

• Междуведомствената експерт-
на работна група (ЕРГ, РГ) анализира, 
оценява, а при възможност проиграва 
и сравнява вариантите за реагиране.

• Съветът за сигурност при Ми-
нистерския съвет оценява ситуация-
та и възможностите за провеждане 
на операция за реагиране в отговор 
на заплаха, за преодоляване на бедс-
твие или овладяване на извънредна 
кризисна ситуация.

• Областните съвети за сигур-
ност, ведомствените съвети, орга-
ните за управление и силите за реа-
гиране извършват координирано ак-
туализиране на плановете, прилагат 
превантивни мерки, повишават под-
готовката на силите за реагиране.

• НСНРПО информира органите 
за управление, силите за реагиране и 
населението при промяна на състоя-
нието на опасност и за провеждани-
те мероприятия и дейности.

• Комуникационно-информационна-
та система осигурява действията на 
структурите, силите и средствата 
на националната система, поддържа 
преноса и обмена на данни, на специ-
ализирана информация и други инфор-
мационни услуги.

• При необходимост елементите 
и подсистемите на националната 
система за сигурност прилагат пре-
вантивни и подготвителни мерки.

Избраният вариант се свежда до 
подчинените структури и силите за
реагиране, които осъществяват ана-
логични процеси за вземане на реше-

ние и едновременно провеждат ме-
роприятия за противодействие на 
кризата.

Изключително важно е да се при-
стъпи незабавно към провеждане на 
всички планирани дейности (на опе-
рация в отговор на заплаха, криза 
или бедствие), като едновременно 
започне процесът на непосредствено 
планиране.5 Така се съвместяват уп-
равленските фази на „реагиране“ и на 
„планиране“ в отговор на бедствие, 
криза или непосредствена заплаха за 
сигурността на страната.

Съвременният мениджмънт в об-
ластта на сигурността се основава 
на непрекъснат стремеж за постига-
не на баланс между амбиции, ресурси 
и способности. Може да се обобщи, 
че за България при разработването 
на бъдещите политика и стратегия 
в областта на сигурността следва 
да се заложи на намирането на ба-
ланс между националните способнос-
ти, съюзните ангажименти и отго-
ворности и регионалното сътрудни-
чество и инициативи. Това означава 
системата за национална сигурност 
да не се разглежда като изолирана в 
пространството и функционираща 
сама за себе си, а като подсистема 
от системи, като част от по-големи 
структури и елемент на система от 
мрежов тип. Но означава и изграж-
дане на сложна система от връзки, 
отношения и зависимости, които 
следва да се отчитат както при 
изграждане на отделните архитек-
тури, елементи и подсистеми, така 
и при нейното управляване при про-
тиводействие на заплахи, при кризи, 
бедствия или извънредни ситуации.

Преодоляването на споменатите 
слабости на първо време налага да се 
въведе нова концептуална база, коя-
то да регламентира изграждането на 
хоризонтални и вертикални връзки и 
отношения, да се въведат правила и 
разпределят отговорностите, да се 
разработят механизми и процедури, 
с което да се изградят способности 
за своевременно вземане на управлен-
ско решение и действено управление. 
Впоследствие е необходимо да се пре-
цизират структурите, да се извърши 
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преглед на тяхната роля, значимост 
и функционалност, както и на отдел-
ните елементи, подсистеми и компо-
ненти, а накрая да се пристъпи към 
изграждане на интегриран пакет от 
способности на системата. Така с 
минимални усилия, ресурси и време ще 
се постигне по-добра управляемост, 
а в крайна сметка и нужните функ-
ционалност, ефективност и ефикас-
ност. Това е пътят към изграждане 
на единна, национална, интегрирана 
система за сигурност, която да е в 
състояние да обединява способности-
те на държавните органи, на силите 
и средствата на министерствата, 
ведомствата, на териториалната и 
местната власт, на организациите, 
търговските дружества и гражда-
ните.

За да се постигне подобна амби-
циозна цел, е нужно приоритетно да 
се разработят национална политика 

и стратегия в посочената област, 
системно да се полагат усилия за из-
граждане на мениджърски капацитет 
и способности за успешно управля-
ване на процесите и дейностите, за 
своевременно вземане на управленско 
решение, разпределяне на задачите и 
отговорностите, както и за умело 
координиране на усилията при про-
тиводействие и справяне с рискове и 
предизвикателства.

Надяваме се искрено настояща-
та статия по някакъв начин да бъде 
полезна на всички, които споделят 
близки професионални интереси, да 
допринася чрез някои от предложе-
нията за осъществяване на дефини-
раната приоритетна цел, а ако има 
читатели, които макар и частично 
приемат изложените съображения 
по повдигнатите въпроси, нейната 
скромна цел и задачи могат да се 
смятат за изпълнени.

1 Доктрина на въоръжените сили 
на Република България. София., 2012, 
с. 17.

2 NATO Crisis Response System Manual, 
SHAPE, 2010, pp. 1 – 6.

3 Ръководство за планиране на операци-
ите. София, 2013, с. 21 – 22.

4 П а к  т а м, с. 23.
5 Доктрина за планиране на опера-

циите. София, 2013, с. 40, 43.
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Икономическата политика е 
изключително широка по об-
хват категория, която засяга 

по един или друг начин всеки инди-
вид. Тя включва сложни икономичес-
ки процеси, които протичат в съвре-
менната държава и на наднационално 
равнище. Държавите са задължени 
да хармонизират икономическите си 
политики в съответствие с реди-
ца наднационални договорености. В 
нейния обхват влизат политиката 
и действията на правителствата в 
областта на икономиката на дадена 
страна, държавния бюджет, фискал-
ната и монетарната политика, тру-
довия пазар, системите за определя-
не на лихвите, държавната собстве-
ност и много области на държавна 
намеса в икономиката. Макар че тя 
се определя от съответните поли-
тики на управляващите партии и се 
осъществява на суверенно държавно 
равнище, много често е продиктува-
на от изискванията и договоренос-
тите с международни институции, 
като Международния валутен фонд и 
Световната банка.

Основните цели, които преследва 
икономическата политика, са стабил-
ност и хармоничен икономически
растеж, повишаване стандарта на 

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА 
В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНОТО 

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ОТБРАНАТА

Катя ПЕЙЧЕВА

The article „The economic policy in Bulgaria and its impact on defence“ (author Katya 
Peycheva) emphasizes the fact that economic policy is an extremely broad in scope economic 
category which has an impact on the lives of each individual. Although it is done at the state 
level by the ruling parties in each country, it is often necessary to comply with supranational 
arrangements and requirements. Economic policy in Bulgaria is in conformity with the EU and 
the requirements of institutions such as the International Monetary Fund, but the differences 
between our country and the majority of European countries are significant and, unfortunately, 
not in our interest.

Key words: Еconomic policy, European Union, Bulgaria, defence.

живот, високо ниво на заетост, ста-
билни цени, здрави обществени фи-
нанси.1 Икономическите политики 
се предлагат и осъществяват както 
на национално, така и на европейско 
равнище. Но те си остават преди 
всичко национална отговорност. Ня-
кои държави – членки на Европейския 
съюз (ЕС), са интегрирали своите 
икономики в още по-голяма степен 
чрез въвеждането на еврото – един-
ната валута за ЕС.

В рамките на ЕС се осъществява 
координация на икономическите поли-
тики чрез наблюдение на икономичес-
ките промени във всяка държава член-
ка. Извършва се и проверка на това 
дали икономическите политики отго-
варят на изискванията на ЕС за рас-
теж и заетост.2 Икономическата по-
литика на България, в съответствие с 
тази на Европейския съюз, е насочена 
към устойчив растеж и повече работ-
ни места. Целта е да се стабилизи-
ра икономиката в краткосрочен и да 
се повиши потенциалният растеж в 
средносрочен план, както и да се на-
мери отговор на дългосрочни предиз-
викателства, като застаряването на 
населението и глобализацията.

В теорията съществуват разно-
образни класификации за видовете 
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икономическа политика, в зависи-
мост от различни критерии. Напри-
мер според използвания инструмен-
тариум тя може да бъде фискална 
(включваща данъци, държавни разхо-
ди, субсидии и трансферни плащания), 
монетарна (парична маса в обраще-
ние, лихвен процент, резерви на тър-
говските банки, дисконтов лихвен 
процент), политика на доходите и 
заетостта (минимална работна за-
плата, социални плащания, осигури-
телна тежест), както и политика 
на устойчиво развитие (взаимоот-
ношения между стопанска дейност и 
околна среда).

Според друга класификация ико-
номическата политика може да се 
разглежда, като експанзивна (сти-
мулираща) или рестриктивна (огра-
ничаваща), като се прилага в зависи-
мост от конкретните икономически 
условия в дадена страна.

Не трябва да се забравя, че вся-
ка от тези политики изисква много 
време, за да бъде осъществена, тъй 
като е необходимо както да бъдат 
дефинирани правилно съществуващи-
те проблеми, така и да се изберат 
най-подходящите решения за тяхното 
преодоляване. В реалния икономически 
живот това много често е свързано с 
голямо отклонение във времето, тъй 
като реализирането на голяма част 
от тези политики е свързано и със 
законодателни промени. Не е изклю-
чено в даден момент поради същес-
твуващо забавяне прилаганите мерки 
вече да не отговарят на ситуацията 
и да е необходимо ново дефиниране на 
проблемите.

Какво може да се каже за Бълга-
рия по отношение на икономическа-
та политика? Изминаха шест години 
от началото на световната иконо-
мическа криза и много страни отдав-
на успяха да си стъпят на краката, 
да преодолеят трудностите и да 
продължат напред. Макар за Бълга-
рия да са характерни много промени 
във всички области на живота, в пре-
обладаващата си част те са непро-
дуктивни и не водят до желаните и 
афиширани резултати. През 2012 г. 
Институтът за икономически изслед-

вания на БАН издава свой годишник 
със заглавие „Икономическо разви-
тие и политика в България: оценки 
и очаквания“.3 В него се акцентира 
върху това, че през 2011 г. за трета 
поредна година икономическата сре-
да се характеризира с несигурност, 
липса на ясни приоритети и чувство 
за надвиснала (макар и неопределена) 
опасност над икономическата ста-
билност. Оправданието тогава, е че 
вероятно най-много за това доприна-
сят хаосът в съседна Гърция и про-
блемите в цялата еврозона. Но ето, 
че 2011 г. е минало, а през 2014 г. 
положението в страната ни не е 
много по-различно. Потвърждение е 
излезлият съвсем наскоро доклад на 
Европейската комисия, който според 
експерти е най-лошият от 2007 г. 
насам. „Ситуацията в България пред-
ставлява разнородна картина. Ре-
формата в съдебните и правоприла-
гащите структури е важна възмож-
ност за България: тя е необходима и 
дългоочаквана. Тест за напредъка ще 
бъде постигането на значителни ре-
зултати в разследването, съдебното 
преследване и произнасянето на съда 
по дела за корупция на високо рав-
нище и организирана престъпност“. 
Така завършва докладът на Европей-
ската комисия (ЕК) през 2008 г.4 За 
съжаление, пет години по-късно оцен-
ката на експертите не само че не се 
е подобрила, но дори се е променила 
в негативна посока, като езикът е 
станал още по-откровен, а конста-
тациите – смразяващи. Сред тях мо-
гат да се прочетат такива като: 
„все още е налице безпокойство от-
носно независимостта на съдебната 
власт в България“, висшият орган за 
управление на съдебната система –
Висшият съдебен съвет (ВСС) „не е 
превърнал професионалната етика в 
свой основен приоритет“, „решения-
та за важни обществени назначения 
се вземат по непрозрачен начин и с 
участието на мощни икономически и 
политически групировки“, „скритите 
договорки имат по-голяма тежест 
от формалните процедури“, „широко 
разпространената корупция се счита 
за основен проблем и представлява 
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сериозно предизвикателство за бъл-
гарските власти“, „чуват се гласове 
из стопанските среди, които започ-
ват да губят надежда, че е възможно 
да се противодейства на манипула-
циите на търговете“, „липсата на 
доказан успех в преследването на слу-
чаи на корупция по високите етажи 
остава пречка за това българската 
общественост да бъде убедена, че се 
полагат сериозни усилия за справяне 
с този проблем“, „знакови фигури на 
организираната престъпност успяха 
да се изплъзнат от правосъдието в 
деня преди произнасяне на оконча-
телната присъда“...5

Тези констатации (които в ни-
какъв случай не са незаслужени) са 
подкрепени и от обявеното пониже-
ние на кредитния рейтинг на Бъл-
гария според рейтинговата агенция 
„Стандарт енд Пуърс“. Перспекти-
вите за забавени чуждестранни ин-
вестиции през тази година, заедно 
със слабото вътрешно потребление 
и политическата несигурност, карат 

агенцията да промени прогнозата си 
за инвестициите към негативна през 
декември. Макар за хора, които не 
са специалисти в тази област, това 
да не е нещо съществено, тези рей-
тинги оказват значително влияние 
върху инвестиционната активност 
и привличането на чужди капитали 
в страната. В табл. 1 и 2 могат да 
се видят както промените в кре-
дитните рейтинги през годините за 
България, обявени от „Стандарт енд 
Пуърс“, така и какво е инвестицион-
ното значение на тези рейтинги.

В табл. 1 се виждат промените 
в рейтингите през годините. Всич-
ки тези промени, в по-малка или в 
по-голяма степен, неминуемо са да-
вали отражение върху инвестицион-
ната активност в страната. Ако 
проследим рейтингите в табл. 2, ще 
забележим, че BBB с отрицателна 
перспектива е на долната граница 
на инвестиционния рейтинг и всеки 
инвеститор ще се замисли сериозно 
преди да вложи пари у нас. А когато 

Таблица 1

„Стандарт енд Пуърс“
Чуждестранна валута Местна валута

Дата дълго-
срочен

кратко-
срочен перспектива дълго-

срочен
кратко-
срочен перспектива

23.11.1998 В В Положителна В В Положителна
10.5.2000 В+ В Положителна ВВ– В Положителна
7.11.2001 ВВ– В Стабилна ВВ В Стабилна
7.10.2002 ВВ В Положителна ВВ+ В Положителна
22.05.2003 ВВ+ В Стабилна ВВВ– А-3 Стабилна
24.06.2004 ВВВ– А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна
10.02.2005 ВВВ– А-3 Положителна ВВВ А-3 Положителна
27.10.2005 ВВВ А-3 Положителна ВВВ+ А-2 Стабилна
26.10.2006 BBB+ A-2 Стабилна BBB+ A-2 Стабилна
26.11.2007 BBB+ A-2 Стабилна BBB+ A-2 Стабилна
5.06.2008 BBB+ A-2 Стабилна BBB+ A-2 Стабилна
30.10.2008 ВВВ А-3 Отрицателна ВВВ А-3 Отрицателна
1.12.2009 ВВВ А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна
17.12.2010 ВВВ А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна
21.12.2011 ВВВ А-3 Стабилна ВВВ А-3 Стабилна
10.8.2012 ВВВ А-2 Стабилна ВВВ А-2 Стабилна
13.12.2012 ВВВ А-2 Стабилна ВВВ А-2 Стабилна
13.12.2013 ВВВ А-2 Отрицателна ВВВ А-2 Отрицателна

Източник: http://www.minfin.bg/bg/page/69
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към всичко се добавят и редица дру-
ги негативи и затруднения за инвес-
титорите (като голямата бюрокра-
ция например), нещата се влошават 
значително от икономическа гледна 
точка.

След отрицателния икономически 
растеж през 2009 г. в световен ма-
щаб през последните години се на-
блюдава забавена инерция на расте-
жа (фиг. 1). На фона на засилилата се 
несигурност и постоянното напре-
жение на финансовите пазари нагла-
сите на бизнеса и на потребителите 
се влошават. Неуверените и често 
непоследователни действия на ЕС за 
справяне с дълговата криза също до-
принасят за засилване на чувството 
за обърканост, каращо инвеститори-
те да се въздържат от иницииране-
то на нови проекти в очакване на 
по-добри времена.

Икономическата политика на Бъл-
гария и многото негативи в иконо-

Таблица 2

Скала на кредитните рейтинги по агенции

И
нв

ес
т
иц

ио
не

н 
ре

йт
ин

г

Moody’s S & P Fitch JCRA
Aaa AAA AAA AAA
Aa1 AA+ AA+ AA+
Aa2 AA AA AA
Aa3 AA– AA– AA–
A1 A+ A+ A+
A2 A A A
A3 A– A– A–

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB BBB
Baa3 BBB– BBB– BBB–

Н
еи

нв
ес
т
иц

ио
не

н 
ре

йт
ин

г

Ba1 BB+ BB+ BB+
Ba2 BB BB BB
Ba3 BB– BB– BB–
B1 B+ B+ B+
B2 B B B
B3 B– B- B–
Caa CCC+ CCC CCC
… … … …
C D D D

Източник: http://www.minfin.bg/bg/page/69

мически и политически план водят 
до това оцеляването да е основна за-
дача за преобладаваща част от фир-
мите и домакинствата. Много пока-
зателен пример как инвеститорите 
„бягат“ от България е изнесеният в 
края на 2013 г. в Унгария печеливш 
завод за електроди в Ихтиман. Пред-
приятието няма задължения, на пе-
чалба е, работниците са квалифици-
рани и лоялни към компанията, но 
въпреки всичко собствениците аме-
риканци изнасят производството за-
едно с всички машини. Обяснението, 
което дават, е, „преструктуриране 
заради „затъналия в криза“ пазар“.6

Таблица 3 също показва значител-
ното свиване на икономиката и на 
предприемаческата дейност. През 
периода 1998 – 2012 г. има устойчиво 
нарастване на приходите от данък 
върху доходите на физическите лица 
и съвсем обратна тенденция при при-
ходите от данъци върху печалбата 
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Фиг. 1. Реален растеж на БВП (промяна в % за 1 година)
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на предприятията. Увеличаването 
на приходите от данъка върху дохо-
дите на физическите лица (ДДФЛ) 
се дължи както на нарастването на 
минималната работна заплата през 
годините, така и на общото увели-
чаване на доходите. Друга причина е 
въвеждането на т.нар плосък данък 
през 2007 г., когато данъчната став-
ка става 10% за всички. По този на-
чин част от укриваните доходи ста-
ват явни. Но освен увеличаването на 
приходите от ДДФЛ интерес пред-
ставлява и намаляването на прихо-
дите от данък върху печалбата. Ако 
през 2009 г. вследствие на икономи-
ческата криза е логично да същест-
вува подобно снижаване на приходите 
от корпоративни данъци, възниква 
въпросът на какво се дължи спадът 
през 2012 спрямо 2011 г. Причините 
могат да са няколко, но изброените 
по-долу се отнасят както за намаля-
ването за 2012 спрямо 2011 г., така и 
за общото намаляване след 2008 г. На 
първо място се наблюдават свиване 
и преструктуриране на бизнеса пора-
ди затъналия в криза пазар. Посоче-
ният пример със завода в Ихтиман е 
само отделна илюстрация на случва-
щото се в икономиката на страната 
ни. Всеки се опитва да спаси бизне-
са си както намери за добре. Като 
втора причина за намаляване дела на 

данъците върху печалбата от общи-
те данъчни приходи е разрастваща-
та се сива икономика в страната. 
Според проучване на международна-
та консултантска компания „Ей Ти 
Кърни“ делът на сивата икономика в 
България е 31,2% и е най-висок сред 
европейските държави. Това се рав-
нява на 12,8 млрд. евро.7 Така пред-
приятията, като укриват част от 
своите доходи, съответно плащат 
на държавата и по-малко данъци вър-
ху печалбата.

Трета основна причина за това 
намаляване е голямата бюрокрация в 
България, която много често е спън-
ка за нормалната работа на пред-
приятията. „Докато не преодолеем 
бюрокрацията, неефективността на 
публичните институции, тяхната 
непредсказуемост и същевременно 
корупционната среда, докато не оси-
гурим абсолютното върховенство на 
закона, не можем да очакваме серио-
зен напредък и позитивна промяна“, 
заявява президентът Росен Плевнели-
ев.8 Когато и на най-високо държавно 
равнище признават за съществуване-
то на този проблем, със сигурност е 
достигнал застрашителни размери.

Като четвърта причина за на-
маляване на приходите от корпо-
ративни данъци може да се посочи, 
че вследствие на влошените иконо-
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мически условия фирмите работят 
на критичния минимум, без въз-
можност за реализиране на печалба. 
Много предприятия са принудени да 
продават продукцията си почти без 
надценка, като по този начин осво-
бождават финансов ресурс, за да мо-
гат да купят нови суровини и да про-
дължат дейността си.

На последно място може да се посо-
чи некоректното отношение на дър-
жавата към предприятията от час-
тния сектор, изразяващо се в това, 
че дълго не плаща задълженията си 
към тях. В периода 2008 – 2012 г. 
тя дължи милиони на фирмите, а 
това са жизненоважни средства, за 
да осъществяват без проблеми дей-
ността си. Дори се стига до ситуа-
ция, в която държавата принуждава 
фирмите да се съгласят да получат 
със 7% по-малко от дължимото им 
чрез „Българска банка за развитие“ 
АД. В противен случай рискуват да 
не получат нищо. Но когато държа-
вата бави парите, които дължи на 
фирмите, съществува не просто не-
удобство от забавяне на плащания-
та, но и реална опасност от фалит 
на по-малки и средни компании. А 
това води до увеличаване на безра-
ботицата, както и до редица други 
отрицателни последствия за нацио-
налната икономика.

И макар повечето тенденции в 
икономически план наистина да са 
отрицателни, има и такива, които 
можем да наречем „светлина в туне-
ла“. Например според Европейската 
банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) „в икономиката на България 
има признаци за устойчиво възстано-
вяване през 2013 г“.9 Банката очаква 
икономическият растеж през 2014 г. 
да достигне 1,8%. Прогнозата почти 
съвпада с тази на Световната банка, 
според която българската икономика 
през 2014 г. ще се разшири с 1,7%, но 
е малко по-висока от тази на Евро-
пейската комисия (ЕК), която е за 
1,5%. Според ЕБВР възстановяване-
то на икономиките от Югоизточна 
Европа се дължи преди всичко на по-
силния износ и на добрата реколта. 
За съжаление обаче, безработицата 

остава висока не само у нас, но и в 
останалите страни от района – Ал-
бания, Босна и Херцеговина, Македо-
ния, Косово, Черна гора, Румъния и 
Сърбия.10

Във връзка с икономическия рас-
теж интерес представлява и промя-
ната на брутния вътрешен продукт 
(БВП), както и на БВП на глава от 
населението. Това е така, защото не 
можем да говорим за икономически 
растеж, без да сме разгледали БВП, 
на чиято база се изчислява той. Мно-
го по-прегледни и предоставящи по-
вече информация са данните, когато 
разгледаме и БВП на глава от населе-
нието. В табл. 4 може да се направи 
сравнение къде се намира България по 
този икономически показател. Дан-
ните са обезпокоителни, защото от-
ново сме на дъното на класацията. 
Това, което се обявява официално, 
е, че този показател с всяка година 
нараства. Но анализаторите, които 
следят тенденциите отблизо, ведна-
га застават на позицията, че една 
от причините това да става, е, че 
населението в страната намалява.

Всичко, което се осъществява на 
макроикономическо ниво, оказва пря-
ко влияние не само върху отделните 
фирми, но и върху домакинствата. В 
подкрепа на това може да се види 
табл. 5 – личи промяната в структу-
рата на доходите на домакинствата 
в периода 1999 – 2012 г.

Няколко реда в таблицата при-
вличат внимание. На първо място се 
наблюдава нарастване на обезщете-
нията за безработни. Това е показа-
телно за увеличилата се безработица 
в последните няколко години. Ако в 
периода 2005 – 2007 г. говорим за 24 
лева средно на домакинство доход 
под формата на обезщетения за без-
работица, сега данните сочат поч-
ти три пъти нарастване – 67 лева. 
В същия контекст могат да бъдат 
разгледани и „Други социални помо-
щи“, които в сравнение с началото 
на разглеждания период са се увели-
чили четири пъти. На трето мяс-
то може да се проследи как се е от-
разила кризата и случващото се на 
национално равнище върху доходите 
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от домашно стопанство. Домакинс-
твата все по-малко разчитат на та-
кива доходи. През 2012 г. едва 1,65% 
от общите доходи на семействата 
са се формирали от такива източни-
ци. Техният дял намалява стабилно 
от 2002 г., когато е отбелязан връх 
от 19,7%. За голяма част от дома-
кинствата обаче, особено селските, 
натуралните доходи имат решаващо 
значение за това средствата в се-
мейните бюджети да са достатъчни 
за покриване на основните разходи. 
На четвърто място от последните 
два реда в таблицата се вижда както 
значителното нарастване на взети-
те заеми, така и засилването на не-
възможността тези заеми да бъдат 
връщани своевременно. И това не е 

за учудване, като се има предвид, че 
с общ доход на едно лице от дома-
кинството до 310 лв. са 46,2% от 
домакинствата в страната, а това 
са около 3,4 млн. лица. От тях под 
границата на бедността остават 
все още около 23% от домакинства-
та в страната (с общ доход на едно 
лице до 216 лв.), или около 1,6 млн. 
лица,11 което е около една пета от 
населението на страната. Ниските 
доходи на домакинствата са причина 
структурата на разходите на дома-
кинствата в България значително да 
се различава от тази на страните 
в ЕС.

Както се вижда от фиг. 2 и 3, 
структурата на разходите на дома-
кинствата в България за шест годи-

Фиг. 2

Източник: Национален 
статистически институт

Фиг. 3

Източник: Национален 
статистически институт
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Фиг. 4

Източник: Евростат

��������� �� ��	
���� �� ������������ � ��-27 	� 2006 �. (%)
���������!" – 1,0

#����$�� ��"%"
! '()*(�� - 9,4

+".*����*! !
/�*")! - 9

+����������!
.*�'! ! (.)(2! – 10,8

#3��5"�!6  - 2,7

;���.<��* - 13,6

?$���"�<�����" - 3,4

/���� ! �"��)'�@�)�! ��<!*'! - 2,7

F)'�@�)�!
��<!*'! !
*J*J�"�!

!�$")!6 - 3,5

��)"')� !
��(�'! - 5,7

Q!)!5�, ��$�
")"'*��"�"�2!6 !
2��!�� �� �!*��!

�(T$! - 21,9
Q!)!5��

�����"T$��"
! <�$$3�T��"
�� $�%� - 6,2

ни не се е променила значително. Тя 
си остава същата с малки колебания. 
Но когато сравним посочените дан-
ни с тези за ЕС (фиг. 4), виждаме 
значителна разлика. Освен че има 
разходни направления, каквито на-
шата статистика не отчита (може 
би по обясними причини) – например 
направление „Ресторанти и хотели“, 
се наблюдава значително разминава-
не и в секторите „Храна“, „Облекла“, 
„Транспорт“, „Издръжка на жилища-
та“ и др. По-високият стандарт на 
повечето страни в ЕС съвсем логич-
но води и до променена структура на 
разходите на домакинствата, която 
отговаря на нуждите и интересите 
на хората.

Със съжаление може да се каже, 
че посочените негативни тенденции 
неминуемо се отразяват и върху от-
браната на страната. Като един от 
важните сектори на националното 
стопанство тя не може да остане 
изолирана от ставащото в Бълга-
рия. На първо място, това е така, 
защото финансовият ресурс, който 
се дава ежегодно за отбрана, е дял 
от БВП. А БВП е показател за всич-
ко, което се случва в икономиката 
на страната ни. На второ място, 
хората, работещи в този сектор, се 
сблъскват с всички посочени негати-
ви на национално равнище. Това, ко-
ето може да се констатира както 
на национално равнище, така, в час-

тност, и в сектора на отбраната, 
е голямото разминаване между пос-
тавени цели и необходими ресурси за 
постигане на желаните резултати. 
Недостигът на финансови средства 
за армията е причина за неизпълне-
нието на заложените в редица наци-
онални документи показатели и не-
възможност да се изграждат необхо-
димите отбранителни способности. 
Бюджетът на Министерството на 
отбраната трябва да нарасне поне 
до 1,5% от БВП (за 2012 г. е 1,21%), 
както е заложено в стратегическите 
документи, за да не се налага прераз-
глеждане параметрите на Плана за 
развитие на въоръжените сили и на 
Инвестиционния план-програма 2020. 
Наложителна е модернизация на фи-
нансовата политика на Министерс-
твото на отбраната, която да по-
виши ефективността на изразходва-
ните средства за отбрана, свързана 
с по-голяма прозрачност, справяне с 
корупцията, необходимост от рабо-
тещи закони и висок управленски мо-
рал. Въпреки непрекъснатите проме-
ни, целящи ефективно изразходване 
на ресурсите и доближаване до стан-
дартите на НАТО и ЕС, данните 
показват, че България е притисната 
от сериозни финансови проблеми, а 
това действа негативно както вър-
ху стопанството, като цяло, така и 
върху армията, в частност.

Недостигът на финансови средс-
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тва на национално равнище неминуе-
мо се отразява и върху националната 
сигурност. Поради наличието на фи-
нансови ограничения много често се 
допускат компромисни варианти при 
вземането на стратегически реше-
ния, а това е заплаха за сигурността 
на България. Липсата на финансов ре-

сурс притиска вземащите решения и 
те в преобладаващата част от слу-
чаите се съобразяват не с това, кое-
то е необходимо да бъде направено, а 
за каквото стигнат средствата. Но 
всеки компромис днес може да стру-
ва прекалено скъпо на обществото и 
страната ни в бъдеще.

1 Интернет страница на Европейс-
кия съюз (http://www.europe.bg/htmls/page.
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Широкото разбиране на тер-
мина „киберпространство“ 
се отнася до виртуалната 

среда, в която протича информация-
та и се осъществява взаимодействие 
между хората.1 По-точното опреде-
ление е „мрежа от взаимосвързани 
информационно-технологични инфра-
структури, която включва интер-
нет, телекомуникационни мрежи, 
компютърни системи и критична ин-
формационна инфраструктура“.2 Ки-
берпространството е интерактивен 
домейн, включващ дигитални мрежи, 
използвани за съхраняване, модифици-
ране и предаване на информация. Ос-
вен интернет включва и други инфор-
мационни системи, които поддържат 
държавната администрация, бизнеса, 
инфраструктурата и различни услу-
ги.3 Поради свързаност и зависимост 
в киберпространството няма ясно 
разграничаване на различните сфери 
на сигурност, като надеждност на 
информацията, информационна си-
гурност, мрежова сигурност, сигур-
ност на критичната информационна 
инфраструктура, сигурност в интер-
нет. Затова е необходимо да се из-
гражда концепция за сигурност, коя-
то да включва всички аспекти и да 
гарантира непрекъснатостта на ра-
ботните процеси в тази нова среда. 
Няма съмнение, че киберсигурността 
е един от най-важните аспекти на 

ФАКТОРИ 
НА СИГУРНОСТТА 

В КИБЕРПРОСТРАНСТВОТО
Илина КОЗАРОВА-АРМЕНЧЕВА

The article „Factors for Security in Cyber Space“ by Ilina Kozarova-Armencheva reviews 
the most important security factors in cyber space. There is no clear distinction between 
different security areas such as information assurance, network security, Internet security, 
security of critical information infrastructure because of their connection. To ensure cyber 
security, we need to effectively implement controls focused on users, information, networks 
and information infrastructure.

Key word: information, cyber space, cyber security.

националната сигурност и тази си-
гурност изисква много координирани 
действия и усилия. Осъществяване-
то и поддържането на подобно ди-
намично състояние могат да бъдат 
постигнати само чрез провеждане на 
внимателна политика.

Тъй като всичко в киберпространс-
твото е на базата на информацион-
ния обмен в мрежите, те трябва да 
бъдат предпазени от кибератаки, не-
брежност и природни бедствия, а ин-
формацията да запази своите основ-
ни характеристики – поверителност, 
цялостност и достъпност. За да се 
постигне ефективност на дейности-
те по киберсигурността, е необходи-
мо те основно са бъдат насочени към 
определяне на технически и процедур-
ни мерки, фокусирани върху информа-
цията, потребителите, мрежовата 
и информационната инфраструктура 
(МИИ). По отношение на информа-
цията мерките гарантират нейната 
достъпност, цялостност и повери-
телност, за потребителите – управ-
ление на идентичността и неопро-
вержимостта на транзакциите, а за 
МИИ – цялост, достъпност, гъвка-
вост и всеобхватност. В процеса на 
взаимодействие обаче се проявяват 
няколко основни фактора, които мо-
гат да окажат съществено влияние 
върху изпълнението на посочените 
дейности.
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ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ 
ФАКТОР

До голяма степен киберсигурност-
та зависи от влиянието на човешкия 
фактор и на него следва да се обър-
не специално внимание. Информаци-
ята е основният елемент за кибер-
пространството и запазването на 
конфиденциалността, цялостността 
и достъпността ù е особено важно 
за нейната сигурност и полезност. 
Макар че фокусът е поставен главно 
върху информацията, всъщност пот-
ребителите на този ресурс, с техни-
те цели, намерения, култура и пове-
дение, са основният фактор за сигур-
ността. Новите условия налагат и 
нова култура на общуване, поведение 
и работа. Поставени в тази нова сре-
да, отделните личности, общество-
то и държавата са изправени пред 
предизвикателствата на киберсигур-
ността. Затова информираността и 
обучението на хората за рисковете 
и заплахите в киберпространство-
то, както и въвеждането на правила 
за работа там са от изключителна 
важност. Ключът към справянето с 
това предизвикателство може би се 
крие в управляването на налагащите 
се промени, в информираността и в 
образованието.

Неоспорим факт е, че хората при-
емат промените с нежелание. Дори 
във военна среда управлението на 
промяната посредством заповеди и 
очаквано безропотно подчинение е 
обречено на неуспех. Промяната на 
изградени навици за работа в инфор-
мационна среда по една или друга 
причина се превръща в предизвика-
телство. В редица случаи, дори да са 
ясни бъдещите ползи от промяната 
за организацията и за хората в нея, 
тя няма да бъде приета добровол-
но. Някои възприемат мерките за 
сигурност като препятствие пред 
дейността, а не като полза за пра-
вилното функциониране или оцелява-
не на организацията. Част от про-
блемите, свързани с внедряването на 
мерки по сигурността, са прекалено 
ограничаване на потребителските 
права, влошаване условията на труд, 

ограничаване на законните права и 
свиване на оперативната ефикас-
ност. Това може да доведе до загуба 
на надеждност в цялата система за 
информационна сигурност. Част от 
решението е постоянно и мандатно 
обучение и внушаване на отговор-
ност.

Затова необходимите мерки по 
киберсигурността трябва да се пред-
ставят по прост и ясен начин, който 
да улесни адаптирането към промя-
ната на различните типове потреби-
тели. Тук информираността, обучени-
ето и практиката по киберсигурност 
играят съществена роля и трябва да 
бъдат гъвкави, динамични, разбира-
еми, балансирани, всеобхватни, пос-
тоянни по време на пълния жизнен 
цикъл на информацията (фиг. 1).

ИНФОРМАЦИЯТА

Информацията е основният еле-
мент в киберпространството и за-
това и сигурността ù е с най-голя-
мо значение за киберсигурността. Тя 
трябва да отговаря на редица изиск-
вания и стандарти, за да бъде ефек-
тивна и ефикасна в процеса на взема-
не на решения, за да може да улесни 
осъществяването на целите на орга-
низацията. Тези цели са постигане на 
оптимални резултати чрез подходящи 
решения, споделеното им разбиране и 
по-добра информираност. За да бъде 
ефикасна информацията в тези цели, 
тя трябва да е видима, достъпна, уп-
равляема, надеждна и полезна.

С други думи, информацията тряб-
ва да бъде достъпна в правилния мо-
мент и за правилния потребител. Как-
ва е зависимостта между киберси-
гурността и информационната ефи-
касност? Отговорът се крие в мер-
ките за сигурност, насочени към са-
мата информация, потребителите 
на мрежите и интернет (фиг. 3)

Проблемът с достъпната инфор-
мация е в това как необходимото ни 
конкретно късче информация да бъде 
намерено сред необятния хаос от до-
стъпна информация. Друга трудност 
е как да се направи видима конкретна 
информация само за правилния пот-
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ребител, или с други думи, на принци-
па „необходимост да се знае“4. Тези 
проблеми са свързани с местонахож-
дението на информацията, с начина, 
по който може да се стигне до нея, 
както и с нейното разкриване пред 
потенциална аудитория. Разкриване-
то се отнася не за това да се прави 
достъпно съдържанието на дадена 
информация, а да се обяви нейното 
съществуване.

Видимостта на информацията 
може да бъде регулирана чрез спазва-
не на три различни политики:

• индивидуална информационна ви-
димост на базата на критерия „не-
обходимост да се знае“;

• частична информационна види-
мост за групи по интереси;

• свободна информационна види-

мост за всички потребители.
В киберпространството има мно-

го повече достъпна информация, от-
колкото един потребител, който 
трябва да взима решение, може да 
асимилира. Затова е изключително 
важно да се предостави инструмен-
тариум, които да подпомага потре-
бители да идентифицират нейната 
релевантност*. Няма съвършено ре-
шение на този проблем, но с оглед 
на максималната ефективност то 
би трябвало да предоставя надеж-
дна система за етикетиране, която 
свързва потребители с късчетата 
информация, гъвкавост, динамичност 

Фиг. 1

* Релевантност е качеството да си близ-
ко свързан с даден проблем, подходящ или в 
състояние да се правиш с него. – Бел. авт.
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Фиг. 2. Изисквания към информацията
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и свобода да избират коя информация 
е релевантна за тях. След като пот-
ребителят е открил нужната инфор-
мация, има регламентиран достъп до 
нея, филтрирал е количеството, ко-
ето може да усвои, остава да реши 
проблема с надеждността на инфор-
мацията. Основните въпроси, които 
всеки от нас си задава за определена 
намерена информация, са:

• авторът компетентен ли е в 
дадената област;

• съдържанието оригинално ли е;
• съдържанието манипулирано ли е;
• има ли надеждна индикация за 

връзката между автор/източник и 
съдържание;

• потребителят, който е публи-
кувал или излъчил дадената инфор-
мация, има ли техническата възмож-
ност по-късно да отрече, че именно 
той я е публикувал или излъчил;

• потребителят, който е извлякъл 
или получил дадена информация от 
системата, дали има техническата 
възможност по-късно да отрече, че 
той е изтеглил или получил дадената 
информация.

Отговорите на тези въпроси са 
свързани с информационното съдър-
жание и авторството, но не са до-
статъчни, за да определят полез-
ността. Тя се определя от това 
дали информацията е своевременна, 
качествена, непротиворечива и раз-
бираема. В стремежа си да опазим 
информацията от нерегламентиран 
достъп прекомерната ù защита и 
консерватизмът в политиките за си-
гурност могат да доведат до непри-
емливи забавяния в информационни-
те процеси. В киберпространството 
трябва да се установяват политики 
по сигурността, свързани с подходя-
що управление на риска за сигурност-
та на информацията.

Споделянето на информация е 
един от основните проблеми за си-
гурността ù в киберпространство-
то, тъй като все още няма общо 
разбиране за политиките за инфор-
мационна сигурност и правилата за 
защита на чувствителната инфор-
мация и нейната класификация.* Важ-
но е да се отбележи, че по отноше-

ние на класификацията има няколко 
ключови момента:

• Класификацията не е свързана с 
важността на информацията, защо-
то важността е относителна. Кла-
сификацията не дава ясно и точно 
определение за качество или ценност 
на информацията.

• Класификацията не дава инфор-
мация или гаранция за целостта.

• Класификацията не предоставя 
информация или гаранция за достъп-
ността. Класифицирането на инфор-
мацията предпазва от неупълномо-
щен достъп, но не гарантира достъпа 
на упълномощените потребители.

• Критериите за класификация 
трудно могат да бъдат стандарти-
зирани, тъй като класификацията е 
субективен процес.

• Критериите за декласификация 
обикновено са свързани с нивото на 
класификация, а не с периода на по-
лезност. Този подход към време не е 
в хармония с принципа за ефикасност 
на информацията и сигурността.

МРЕЖОВА 
И ИНФОРМАЦИОННА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Следващият фактор, който е от 
съществено значение за киберсигур-
ността, е мрежовата и информаци-
онна инфраструктура (МИИ). Тя е 
„поддържаща структура, изградена 
от компютърни мрежи, информаци-
онни системи, процеси, процедури, 
инструменти, помощни средства и 
технологии, свързваща индивидите с 
информация, на базата на една или по-
вече специфични взаимовръзки, като 
позволява сътрудничество, информа-
ционно споделяне и намаляване продъл-
жителността на цикъла за вземане 
на решение“.5

Според НАТО мрежова и инфор-
мационна инфраструктура е „поддър-
жащата структура, която позволява 

* Процесът, при който определено ин-
формационно съдържание или тема се бе-
лежи със знак за потенциалната вреда, 
която би могла да настъпи, ако съдържа-
нието стане достъпно. – Бел. авт.
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сътрудничеството и споделянето на 
информация между потребителите и 
намалява времето в цикъла за взема-
не на решение. Тази инфраструкту-
ра дава възможност за свързване на 
съществуващите мрежи по гъвкав и 
безпрепятствен начин“.6 Ако се раз-
гледат поотделно двете части на 
МИИ, от една страна, има мрежо-
ва свързаност, а от друга, информа-
ционна инфраструктура. Мрежовата 
структура е съвкупност от бизнес* и 
социални мрежи**. За информационна-
та инфраструктура се срещат реди-
ца определения, но най-общо тя е „ко-
муникационни мрежи и прилежащият 
им софтуер, които осъществяват и 
поддържат взаимодействието между 
хора и организации“.7,8

МИИ е от особена важност, за-
щото надеждното ù функциониране 
гарантира достъп до компютри, ком-
пютърни мрежи, информационни сис-
теми, процеси, процедури, инструмен-
ти и помощни средства в съответ-
ствие с определени критерии. Освен 
това МИИ осигурява както гъвкавост 
на компютрите, компютърните мре-
жи и информационните системи, кои-
то могат да пострадат от киберата-
ки, така и способности за изпълняване 
на базови и критични функции. МИИ 
спомага за мрежовата конвергенция, 
като осигурява оперативна съвмести-
мост по сигурността между всички 
видове системи и връзки.

СИГУРНОСТ НА УСЛУГИТЕ

Идеята на мрежовата свързаност 
е предоставяне на много информаци-
онни услуги, които не зависят от 
времето, мястото и дистанцията. 
За да няма прекъсваемост и отказ 
от услуги, тяхната сигурност в ки-
берпространството трябва да бъде 
гарантирана с допълнителни систе-
ми, приложения или дейности. При-
мери за такива дейности са управ-
ление на идентичността, кодиране, 
динамично управление на риска, спаз-
ване на принципа „необходимост да 
се знае“, сертификация на продукти 
и услуги, стандартизация, политики 
по сигурност, обучение и др.

ВНЕДРЯВАНЕ 
НА ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ 

ЗА СИГУРНОСТ

Идеята е, че технологиите са до-
статъчно напреднали, за да отгово-
рят на всички изисквания на сигур-
ността в киберпространството, но 
всъщност не е така. Все още има не-
достиг на надеждни физически средс-
тва за някои критични проблеми по 
сигурността. Тези проблеми включ-
ват виртуализация, безжични връзки, 
електронно генериране, управляване 
и разпределяне на ключове и др.

Зрелостта на технологичните ре-
шения е важен фактор за сигурно ки-
берпространство, затова ИТ-секто-
рът е главният отговорник за снабдя-
ване с тези технологии. Този сектор, 
наред с академичния и частния сектор, 
споделя отговорността за развитие-
то на технологиите като цяло. Друг 
важен момент за технологичното 
израстване е да се установи сътруд-
ничество с публично-частния сектор 
за разработване на ефикасни техноло-
гични решения за сигурност. Част от 
проблемите пред киберсигурността са 
контролът, надзорът и прозрачност-
та в киберпространството, които са 
вързани естествено с преобладаваща-
та роля на частния сектор, било то 
самостоятелно, или в сътрудничество 
с правителствата.9

Ползите от внедряването на мер-

* Социоикономически групи от бизнес-
мени единомишленици, които оценяват, 
създават или реагират на бизнес възмож-
ности. Бизнес мрежата е вид социална 
мрежа, чиято причина за съществуване 
е бизнес дейността (http://en.wikipedia.org/
wiki/Business_networking).

* Социална структура, изградена от 
индивиди или организации, наречени „въз-
ли“, които са свързани от един или повече 
специфични вида взаимозависимости като 
приятелство, родство, общ интерес, фи-
нансова размяна, неприязън, сексуална 
връзка или сходни вяра, познания или пре-
стиж (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_
Network).
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ки по сигурност са трудно изчислими, 
що се отнася до публичния сектор и 
сектора за сигурност, защото обик-
новено са нематериални и не са свър-
зани с финансови приходи, а с репу-
тация, морал, законност, национална 
сигурност и т.н.10

Революцията в областта на инфор-
мационните технологии, виртуали-
зацията на множество услуги и об-
щуването между хората в новата 
среда налагат и специфични промени 

в начина за справяне с изисквания-
та за сигурност. Оказва се, че не е 
достатъчно внедряването само на 
нови технологии, политики и проце-
дури. Налага се и промяна в мисле-
нето и поведението на потребите-
лите, свързана с внедряване и прила-
гане на систематични и планирани 
решения за сигурност, на базата на 
динамичната оценка на риска, като 
се отчитат инвестиционните раз-
ходи и очакваните приходи и ползи.

1 Cyberspace Policy Review. Assuring 
a Trusted and Resilient Information and 
Communications Infrastructure (http://www.
whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_
Policy_Review_final.pdf).

2 Presidential Directives and Cybersecurity, 
National Security Presidential Directive 54/
Homeland Security Presidential Directive 23 
(NSPD-54/HSPD23) (https://epic.org/privacy/
cybersecurity/presidential-directives/cybersecurity.
html).

3 The UK Cyber Security Strategy. Protecting 
and promoting the UK in a digital world 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/60961/uk-cyber-
security-strategy-final.pdf).

4 „Ограничаване на достъпа само до оп-
ределена класифицирана информация и само 
за лица, чиито служебни задължения или 
конкретно възложена задача налагат такъв 
достъп“ – чл. 3, ал. 2 от Закона за защита 
на класифицираната информация, обн., ДВ, 
бр. 45 от 30 апр. 2002 г., посл. изм., бр. 70 

от 9 август 2013 г., в сила от 9 август 
2013 г.

5 G a n u z a, N., A. Hernández (2011) An 
Introductory Study to Cyber Security in NEC, 
NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence (http://www.ccdcoe.org).

6 NATO Network Enabled Capability Prog-
ramme (http://www.nato.int/cps/en/SID-96C7E
952-5CF2469E/natolive/topics_54644.htm? 
selectedLocale=en).

7 http://www.sourcewatch.org/index.php/Infor-
mation_infrastructure

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Information_
infrastructure#Definitions_of_information_
infrastructure

9 B u c k l a n d, B., F. Schreier, T. Winkler 
(2010) Democratic Governance Challenges of 
Cyber Security, DCAF DCAF Horizon 2015 
Working Paper Series (http://www.dcaf.ch/).

10 S c h r e i e r, F., B. Weekes, T. Winkler. 
Cyber Security: The Road Ahead, DCAF 
Horizon 2015 Working Paper Series (http://
www.dcaf.ch/).
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АСПЕКТИ

Б ългария на 29 март 2014 г. от-
белязва десет години от членс-
твото си в Северноатлан-

тическия съюз. На тази дата през 
2004 г. във Вашингтон министър-
председателите на седем покане-
ни страни депозират едновременно 
своите документи за присъединяване 
при правителството на САЩ, с ко-
ето стават страни по Договора и 
пълноправни членки на НАТО. Това е 
първият стратегически приоритет 

БЪЛГАРИЯ В НАТО – 
ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ

Генерал-майор о.з. д-р Съби СЪБЕВ

The article „Bulgaria in NATO – first 10 years“ by Major General (ret.) Sabi Sabev 
addresses the key aspect of Bulgaria’s military integration into NATO in the last ten years, 
on the basis of personal involvement and experience of the author in the defence and force 
planning. It provides a short review of the experience and progress made by the Bulgarian 
Armed Forces in several key areas, the missed opportunities and some deficiencies. The 
decreasing defence resources will have a major impact on the allied and national investment 
decisions. Some recommendations are provided for the next years of membership concerning 
the modernization approach and cooperative building of expensive and deployable military 
capabilities in the Balkans, with the neighboring and other allied nations, thus pushing forward 
regional military transformation. The defence budget increase in the mid- and long term is 
inevitable if Bulgaria seeks to overcome the technological gap with other allied nations to be 
able to cooperate with them on the battlefield.

Key words: military integration, NATO standards, training and operations, new required 
capabilities, smart defence, pooling and sharing, defence budgets, defence and force 
cooperation.

* Авторът е пряк участник в подго-
товката и военната интеграция на стра-
ната в НАТО. Предложените най-общ 
анализ и оценки се базират основно на лич-
ните наблюдения и опита от кадровата 
му служба в щаба на ВВС и Генералния щаб 
на Българската армия, включително като 
военен представител в Главната квартира 
на НАТО в Брюксел в периода 2002 – 2004 г. 
Оценките и изводите в статията са само 
на автора и не ангажират институцията, 
с която е свързан.

на страната през нейния дълъг прехо-
ден период. За постигането му Бъл-
гария преминава 10-годишен период 
на подготовка, ако вземем за начало 
приемането ù в „Партньорство за 
мир“ през февруари 1994 г. Няма съм-
нение, че знаменателната годишнина 
ще бъде отбелязана с редица нацио-
нални прояви.

Важно е по време на честванията 
правителството, а и институциите, 
пряко ангажирани с дейността по 
членството ни в НАТО – най-вече 
Министерството на отбраната и 
въоръжените сили на страната, да 
направят критична оценка за 10-те 
години членство, какво постигнахме 
и какво пропуснахме като съюзна дър-
жава. Особено важно е да бъде напра-
вена оценка за военната интеграция 
на България в Съюза, тъй като тя 
има ключово значение за военния ни 
принос и изпълнението на съюзничес-
ките ни задължения по колективната 
отбрана.
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Без да анализираме подробно под-

готвителния период, включително 
последната му и най-важна част, 
когато страната ни изпълнява от 
1999 г. План за действие за членство, 
може с увереност да се твърди, че 
България полага значителни усилия да 
изпълни политическите и военните 
критерии за членство и на среща-
та на високо равнище в Прага през 
ноември 2002 г., заедно с още шест 
държави, е поканена да започне пре-
говори. Може също с увереност да се 
твърди, че военните усилия, положе-
ни от страната през подготвител-
ния период, включително с участие-
то си в ръководени от НАТО или от 
коалиционни сили умиротворителни 
операции, затвърждават увереност-
та на страните членки, че на Бълга-
рия може да се разчита като надеж-
ден съюзник.

След 29 март 2004 г., вече като 
пълноправен член на НАТО, пред 
страната ни стои задачата за пълна 
политическа и военна интеграция в 
Съюза, особено за поемане и изпъл-
няване на съюзните ангажименти 
към колективната отбрана. Поли-
тическата интеграция е по-лесно 
постижима и е свързана главно с 
подкрепа на политическите инициа-
тиви и решения на НАТО. През из-
миналия 10-годишен период страната 
ни подкрепя безрезервно политиката 
на разширяване на Организацията, 
на партньорство и всички полити-
чески инициативи и решения за пре-
одоляване недостига на способности 
на Съюза в някои ключови области. 
България подкрепя и политическите 
решения за ангажиране на НАТО в 
различни операции за управление на 
кризи, включително с участие в тях. 
Страната ни в първите години на 
членството обаче не променя ръко-
водните стратегически документи в 
областта на сигурността и отбрана-
та, както правят всички новоприети 
държави. Тъй като тук акцентираме 
основно върху военната интеграция 
на страната ни, няма подробно да 
анализираме дейността в областта 
на политическата интеграция.

Военната интеграция е най-труд-

на и е съпроводена с изразходване на 
значителни финансови и материал-
ни ресурси. Страната ни трябва да 
постигне максимална оперативна 
съвместимост с останалите държа-
ви, за да може безпрепятствено да 
оперира със съюзни сили в по-широк 
спектър от мисии и операции и да 
дава принос към колективната от-
брана на НАТО. Този процес е свър-
зан с изграждане на нови необходими 
способности и освобождаване от не-
нужни, често в значителни количест-
ва, стари и неефективни способнос-
ти, които не се очертава да бъдат 
използвани и в далечна перспектива. 
За съжаление, България не създава 
механизъм спестените финансови 
средства от редицата съкращения 
през последните 10 години, а и пре-
ди това, да бъдат реинвестирани в 
отбраната.

България, съвместно с НАТО, раз-
работва и приема план за интегри-
ране на своите военни структури в 
командната и военната структура 
на Съюза. Преди всичко, с малко за-
бавяне, страната развръща военни-
те си представителства в Главна-
та квартира на НАТО в Брюксел и 
Съюзното командване по операциите 
в Монс (Белгия). Докато други ново-
приети страни попълват национал-
ните си военни представителства с 
необходимия личен състав един-два 
месеца преди официалното им при-
емане, България го прави около ме-
сец и половина след това. Като фал-
старт може да се оцени изпращането 
на първия ни военен представител в 
Съюзното командване по операци-
ите в Монс, който пристига без изда-
ден сертификат за достъп до съюзна 
класифицирана информация, поради 
което скоро е отзован. На страната 
ни е предоставена квота за офицери, 
сержанти и войници за попълване на 
съюзни длъжности в няколко съюзни 
щаба, предимно в южното регионал-
но командване в Неапол (Италия) и 
подчинените му щабове. България не 
успява веднага да попълни всички пре-
доставени длъжности с подготвени 
военнослужещи. В Министерството 
на отбраната и Генералния щаб по 
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това време не са взети предварител-
ни мерки за подготовка на офицерс-
ки и сержантски състав, който да 
попълни предоставените на страна-
та постове в командните структу-
ри. Независимо от това в следващи-
те години страната ни изпълнява ня-
колко ротации на своите военнослу-
жещи в щабовете на НАТО, с което 
придобива нужния опит за работа 
във военните му структури.

България постепенно се включва в 
дейността на ръководните органи на 
НАТО и техните подчинени и помощ-
ни структури. Редица български офи-
цери преминават през различни длъж-
ности в двете стратегически коман-
двания, както и през подчинените им 
регионални командвания и командни 
центрове. Страната ни вече има пред-
ставител на ключова позиция в Аген-
цията за комуникации и информация, 
а от началото на 2014 г. тя дори 
оглавява един от ключовите коми-
тети – Комитета по инвестиции. 
Но от гледна точка на придобития 
опит следва да признаем, че Бълга-
рия в началото не създава ефективен 
модел и програми за подготовка на 
своите представители в различните 
структури на НАТО, а през първите 
години са налице проблеми и с езико-
вото им равнище.

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ЦЕЛИТЕ ЗА СИЛИТЕ 

(СПОСОБНОСТИТЕ)

С приемането си в НАТО България 
се ангажира с изпълнението на амби-
циозни цели по силите, за по-адеква-
тен принос към колективната от-
брана. Но при всеки следващ съюзен 
отбранителен преглед страната ни 
започва да снижава нивото си на ам-
биция, да отлага във времето изпъл-
нението на поети ангажименти или 
да се отказва от някои. Същевре-
менно София не приема една перспек-
тивна цел за силите, предложена от 
планиращите органи на НАТО – да 
развърне щаб на многонационална ди-
визия на наша територия, с командир 
български генерал. В последния цикъл 
на планиране страната ни се ангажи-

ра през 2013 г. с изпълнението на 55 
цели по способностите, в дългосро-
чен период до 2028 г., като над 50% 
от тях са продължение на изпълне-
нието на предишни цели. Необходи-
мият ресурс за тяхното постигане 
е изчислен на около 2,4 млрд. лева, 
но без съществена модернизация на 
въоръжените сили. За съжаление, из-
пълнителната и законодателната 
власт не оценяват отрицателното 
влияние на такъв подход върху имид-
жа на страната ни и допълнителния 
военен риск, създаван от наша стра-
на за Съюза. Страната ни не само 
не успява да поддържа в нужната 
степен изправно състояние на на-
личните техника и въоръжение, но и 
забавя неприемливо тяхното модер-
низиране и придобиването на нови. И 
днес преобладаващите въоръжение и 
бойна техника на Българската армия 
са от 80-те години на миналия век, 
несъвместими със стандартите на 
НАТО и с високи експлоатационни 
разходи.

България от 2008 г. нарушава анга-
жимента си към Съюза да поддържа 
отбранителни разходи не по-малки 
от 2% от брутния вътрешен про-
дукт (БВП) и с редки изключения не 
отделя достатъчен процент от от-
бранителния си бюджет за инвести-
ционни разходи (не по-малко от 20%). 
През последните три-четири години 
отбранителните разходи спадат под 
1,5%, а инвестиционните – под 10%. 
Тези финансови ограничения, наложе-
ни от икономическата и финансова-
та криза, предизвикват съкращения и 
поставят въоръжените сили в поло-
жение на оцеляване. Тази тенденция 
се задълбочава с планираното съкра-
щаване на отбранителните разходи, 
като през 2015 г. е разчетено да пад-
нат до 1,15% от БВП, независимо 
че се очаква неговото нарастване. 
Това е индикация, че отбраната не е 
в приоритетите на изпълнителната 
власт, а се разчита само на гаран-
циите, осигурявани от член 5 на Ва-
шингтонския договор.

Независимо от недостига на ресур-
си България създава ограничени спо-
собности в няколко области, като се 
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включва и в колективни способнос-
ти, които самостоятелно никога не 
би могла да изгради:

• по-съвременна система за от-
бранително планиране;

• по-съвременна система за ко-
мандване и управление на въоръжени-
те сили;

• по-съвременна система за плани-
ране на военни операции;

• по-съвременни способи за подго-
товка на силите;

• способности за развръщане и 
участие в многонационални операции 
за управление на кризи на стратеги-
чески дистанции от територията на 
страната;

• способности за провеждане и 
участие в по-широк спектър от опе-
рации за управление на кризи;

• по-добри способности за такти-
чески въздушен транспорт;

• по-съвременно планиране и 
осъществяване на логистичното 
осигуряване;

• подобрено медицинско осигурява-
не, включително в зони на операции;

• подобрено езиково ниво на воен-
нослужещите;

• начални способности за граж-
данско-военно сътрудничество;

• достъп и ползване на съюзни 
способности за стратегически възду-
шен транспорт и за противоракет-
на отбрана;

• достъп и ползване на съюзни 
способности за въздушно наблюдение 
на земната обстановка;

• достъп и ползване на съюзни 
способности за киберотбрана.

От гледна точка на реалностите 
обаче не може да не се подчертае, 
че през тези десет години, в процеса 
на изграждане на нови способности, 
страната ни се лишава от значите-
лен обем налични способности, без 
да създаде повечето от очакваните 
нови, които да ги заменят. Голяма 
част от тях тя не може да поддър-
жа, а и не е нужно да го прави в голе-
мите количества, които притежава-
ше – танкове, бронетранспортьори, 
оръдия, бойни самолети и други. По-
характерните съкратени способнос-
ти са в следните няколко области:

• способности за въздушно разуз-
наване;

• ударни авиационни способности 
(самолети и вертолети);

• сдържащи ракетни способности;
• бронетанкови способности;
• артилерийски способности;
• способности за противовъздуш-

на отбрана;
• способности за борба с подвод-

ници.
След 10 години България продъл-

жава своето членство в НАТО със 
сериозен дефицит от способности в 
редица области:

• съвременни C4ISR и ISTAR спо-
собности, включително за въздушно 
разузнаване;

• съвременни и по-добре защите-
ни бойни бронирани машини и бро-
нетранспортьори;

• надеждни способности за защи-
та на силите;

• съвременни способности за на-
блюдение и провеждане на нощни опе-
рации от сухопътни формирования;

• съвременни способности за про-
веждане на въздушни бойни опера-
ции;

• високоточни способности за 
удари по наземни и морски цели;

• мрежови способности на сили, 
участващи в операции;

• съвременни способности за бой-
но търсене и спасяване;

• недостатъчни способности за 
стратегически въздушен и морски 
транспорт;

• недостатъчни способности за 
киберотбрана

• недостатъчни логистични спо-
собности за продължително осигуря-
ване на сили в операции.

Очевидно и крайно наложително 
е законодателната и изпълнителна-
та власт на страната да вземат 
определени извънредни мерки за пре-
кратяване на спада в състоянието и 
способностите на въоръжените сили 
и привеждането им в състояние за 
изпълнение на всички ангажименти 
към националната и съюзната отбра-
на. Това неминуемо ще бъде свърза-
но с повишаване на отбранителните 
разходи в средносрочен и дългосрочен 
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план и максимално използване на дву-
странно, многостранно и общосъюз-
но сътрудничество в рамките на 
НАТО и ЕС за придобиване на спо-
собности, които страната самосто-
ятелно не е в състояние да изгради.

ОПЕРАТИВНА 
СЪВМЕСТИМОСТ

България поради недостиг на фи-
нансови ресурси полага умерени уси-
лия за издигане оперативната съв-
местимост на силите си до очаква-
ното равнище. Тя приема голяма 
част от стандартите на НАТО, 
но не успява да прилага всички. По-
съществен напредък е постигнат в 
изпълнението на административни и 
оперативни стандарти, които стра-
ната ни усъвършенства по време на 
провеждани учения и участие в опе-
рации. В изпълнението на различни 
технически стандарти обаче, изиск-
ващи придобиване на нови системи 
и оборудване, България все още изос-
тава. Необяснимо е например след 
10-годишно членство закъснението в 
изграждането на национална система 
за опознаване „свой – чужд“, напъл-
но съвместима със стандартите на 
Съюза. Това означава, че при реални 
бойни операции самолетите и вер-
толетите на България не могат да 
действат съвместно с авиационни 
формирования на други съюзни дър-
жави от НАТО, работещи във воен-
ни режими на опознаване.

ПОДГОТОВКА НА СИЛИТЕ 
И УЧАСТИЕ В СЪЮЗНИ УЧЕНИЯ 

И МНОГОНАЦИОНАЛНИ 
ОПЕРАЦИИ

В първите години на членството 
си в НАТО България по технически, 
организационни и финансови причи-
ни не успява да се включи активно в 
програмите за съюзни учения и тре-
нировки. Тя обаче полага максимални 
усилия, в рамките на разполагаемите 
ресурси, за подготовка на декларира-
ните сили и средства за колективна-
та отбрана. Но тези ресурси не са 
достатъчни за изпълняване на стан-

дартите в подготовката, които при-
лагат повечето съюзни държави. Го-
дишният нальот на летателните 
екипажи или плавателните дни за го-
дина на морските екипажи все още 
са доста под нормите, прилагани от 
други съюзни страни. Както в първи-
те три-четири години от членство-
то в НАТО, така и днес участие-
то на формирования на Българската 
армия в общосъюзни учения все още 
е под необходимото равнище. С из-
ключение на подготовката на фор-
мированията, с които участваме в 
ротационните дежурства на Силите 
за отговор на НАТО, подготовката 
на първите батальонни бойни групи 
и съвместните учения с гостуващи 
чуждестранни подразделения на ле-
тища и полигони в страната, както 
и отделни съвместни тренировки на 
летателни екипажи със съседни съюз-
ни държави за мисията „Air Policing“ 
други национални военни формирова-
ния не са развръщани извън страна-
та за участие в регионални или общо-
съюзни учения.

България по-ангажирано се отнася 
към операции и мисии, като за 10 го-
дини членство участва в 13, дости-
гайки максимална численост на кон-
тингентите си от около 750 души. 
По този показател дори изпреварва-
ме някои малки страни – дългогодиш-
ни членки на НАТО, като Португа-
лия, а в някои периоди Белгия, Нидер-
ландия и Норвегия, както и редица 
малки новоприети съюзни държави. 
През последните 10 години Българс-
ката армия участва в ръководените 
от НАТО операции в Косово, но има 
най-голям принос в рамките на ръ-
ководените от НАТО Международни 
сили за поддържане на сигурността 
в Афганистан (АЙСАФ). Включих-
ме се и в тренировъчната мисия на 
НАТО за обучаване на Иракските 
сили за сигурност, както и в негова-
та антитерористична военноморска 
операция „Актив Индевър“ в Среди-
земно море, провеждана по член 5 на 
Вашингтонския договор.

В резултат на по-активното си 
участие в многонационални опера-
ции и мисии въоръжените сили на 
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страната придобиват ценен опит 
и подобряват оперативната си съв-
местимост с военните формирова-
ния на други съюзни и партньорски 
държави. Днес България има капаци-
тет за по-широк спектър от опера-
ции, предимно за управление на кризи 
в съюзен и коалиционен формат, чрез 
участие в операции за поддържане на 
мира, следконфликтно стабилизиране 
и хуманитарна помощ.

ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА

Като новоприета съюзна държа-
ва България в първите три-четири 
години от членството си в НАТО 
трябва да реши проблема с езикова-
та подготовка на военнослужещи и 
цивилни лица, свързани с контакти-
те и работата със съюзни органи и 
структури. Това е задължително от 
равнище на министър и началник на 
щаб на отбраната до команден и ре-
дови състав от стратегическо до 
тактическото ниво на управление, 
а на първо място – в националните 
формирования, предоставени за ко-
лективната отбрана. Независимо от 
положените усилия и постигнатите 
добри резултати този елемент от 
подготовката на личния състав не 
е окончателно решен. Стратегия за 
подготовка по английски език е при-
ета едва през 2006 г., а равнището 
ù за значителен процент от личния 
състав още не е в съответствие със 
съюзните стандарти. В командвани-
ята и щабовете на въоръжените сили 
не са заложени твърди стандарт-
ни изисквания за езикови умения по 
работните езици в НАТО. Липсата 
на контрол в това отношение не 
позволява проблемите с езиковата 
подготовка да бъдат решени свое-
временно.

УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ, 
МНОГОСТРАННИ И СЪЮЗНИ
 ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ

България се ориентира добре във 
възможностите, които осигуряват 
многонационалните инициативи и про-
екти. Без да е в състояние да из-

гради самостоятелно ключови спо-
собности в различни области, стра-
ната ни се присъединява към някои 
основни съюзни проекти и получава 
достъп до общосъюзни способности, 
на които може да разчита както за 
националната си отбрана, така и при 
участие в операции извън територи-
ята на страната. 

Ключови в този аспект са про-
грамите SAC, HATO BMD, AGS, 
за съюзната киберотбрана и други. 
Страната ни се включва в изпълне-
нието на инициативата на НАТО за 
„интелигента отбрана“ и на ЕС за 
„обединяване и споделяне на ресурси 
и способности“, като се присъединя-
ва към редица проекти и проявява 
интерес към други. Същевременно 
недостатъчно използва потенциала 
на двустранното и многостранно-
то сътрудничество за изграждане 
и поддържане на регионални военни 
способности със съседни съюзни дър-
жави. 

Например България, Гърция и 
Румъния пропускат възможността 
да осъществят колективен проект 
за експлоатация на тактически во-
еннотранспортен самолет C-27J 
„Спартан“, а придобиват самостоя-
телно такива способности. Пропус-
ната е и възможността за реали-
зиране на проект за придобиване на 
съвременен многоцелеви изтребител 
с Румъния, Хърватия и евентуално 
със Словения.

Съществуваха и съществуват въз-
можности за осъществяване на дву-
странни и многостранни регионални 
проекти за изграждане на по-добри 
и по-значими експедиционни способ-
ности със съюзни държави на Балка-
ните. Например България, Румъния и 
Турция можеха и все още могат да 
формират постоянна морска група 
за опериране в Черно море. 

Подобни проекти могат да бъдат 
развити в областта на вертолетна-
та авиация, военнотранспортната 
авиация, силите за специални опе-
рации и други. Политическите ини-
циативи за такива проекти можеха 
и могат да бъдат издигнати и от 
България.
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СЕРТИФИЦИРАНЕ 
НА ДЕКЛАРИРАНИ СИЛИ

Въоръжените сили на България по-
лагат максимални усилия за своевре-
менно сертифициране на предоста-
вените формирования и способности 
за колективната отбрана на НАТО. 
Водеща позиция в това отношение 
имат ВВС, които още с началото на 
членството започват да изпълняват 
функциите си за наблюдение и охра-
на на въздушното пространство, 
в рамките на обединената съюзна 
система за противовъздушна от-
брана. 

Процесът на сертифициране е 
подпомогнат от опита, придобит от 
участието на национални континген-
ти в ръководени от Съюза операции и 
учения на силите, проведени основно 
на национална територия. С отдел-
ни формирования при подготовка за 
участие в съюзни операции, както и 
при подготовката на първите бата-
льонни бойни групи от сухопътните 
войски са проведени учения и извън 
територията на страната. 

Особено значение имат подготов-
ката и способността на силите да 
водят без ограничения високоинтен-
зивни операции нощем и в сложни ме-
теорологични условия, когато въоръ-
жените ни сили все още изпитват 
редица затруднения. Недостигът на 
финансови средства за тяхното пъл-
но оборудване и екипиране, както и 
за достатъчна по обем и качество 
подготовка затрудняват този про-
цес, което налага някои ограничения 
в сертифицирането на формировани-
ята. 

Това не позволява национални-
те формирования, предназначени за 
колективната отбрана, да бъдат 
използвани при всякакви условия на 
оперативната обстановка, на всич-
ки възможни театри на операциите 
и при всякакви условия на времето. 
Удължаването на подобни ограниче-
ния подкопава доверието към Бълга-
рия като надежден съюзник и води 
до постепенното ù превръщане пре-
димно в консуматор на съюзна си-
гурност.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

По време на реформите и транс-
формацията Българската армия се 
освобождава от значителна по обем 
инфраструктура, частично модерни-
зира обекти и изгражда отделни дру-
ги необходими. Пример в това отно-
шение са ВВС, които с национални 
и съюзни средства по програмата за 
инвестиции на НАТО модернизират 
Летище Граф Ингатиево, част от 
комуникационната и навигационната 
си система, като предстои и модер-
низация на Летище Безмер. С бълга-
ро-американски проект е модернизи-
ран и полигон Ново село, на който 
български военни формирования про-
веждат съвместна подготовка пре-
димно с формирования на сухопътни-
те войски на САЩ, прилагайки съвре-
менни критерии и технологии.

Независимо от положените усилия 
през последните 10 години в техноло-
гично отношение въоръжените сили 
продължават да изостават от пове-
чето съюзни държави. България при-
ема няколко плана за тяхната модер-
низация, но не изпълнява напълно нито 
един. Недостатъчните средства за 
инвестиции, както и липсата на ясна 
приоритетност при модернизацията 
и придобиването на нови техника и 
въоръжения не позволяват на въоръ-
жените сили да подобрят решително 
технологичната си съвместимост с 
повечето от останалите страни от 
НАТО. Недоумение буди как и в как-
ви срокове страната ни ще преодолее 
това несъответствие. Нещо повече, 
при сериозния недостиг на финансови 
ресурси в периода 2004 – 2007 г. са ин-
вестирани средства за построяване 
на сгради, които Министерството 
на отбраната преотстъпва на други 
ведомства или част от тях остават 
недовършени, като в същото време 
армията изпитва остър недостиг на 
резервни части и горива.

България неприемливо забавя при-
добиването на съвременен многоцеле-
ви боен самолет за ВВС и в Цели по 
способностите, приети през 2013 г., 
не фигурира такъв ангажимент. Вмес-
то това се полагат усилия за поддър-



107

А
С
П

Е
К

ТИ
жане на основната част от бойните 
самолети, независимо че те не от-
говорят на повечето съюзни стан-
дарти за оперативна съвместимост. 
Така стои въпросът и с военната ра-
диолокационна система за наблюдение 
на въздушното пространство, която 
продължава да използва леко модер-
низирано старо оборудване, което 
не осигурява надеждно наблюдение на 
ниските въздушни ешелони.

Поради недостиг на финансови ре-
сурси България редуцира изпълнението 
на по-големите си модернизационни 
проекти за ВВС – например купуване-
то на нови транспортни вертолети 
и самолети. Същевременно не успява 
да положи началото на основни модер-
низационни проекти, като придобива-
не на нов многоцелеви боен самолет, 
корвети и бойна машина на пехотата. 
Последователно отлагани във време-
то, не е ясно кога ще бъдат реализи-
рани. Междувременно в редица съюзни 
държави от Западна Европа текат 
програми и проекти за превъоръжа-
ване с нови поколения бойна техника, 
въоръжение и оборудване, което още 
повече ще задълбочи изоставането ни 
и може да доведе до незавидното поло-
жение български военни формирования 
да не могат да оперират с повечето 
съюзни държави.

Страната ни изпитва непрекъс-
нати затруднения в поддръжката и
оперативната готовност на налич-
ните бойна техника и оборудване. 
Недостигът на резервни части, кон-
сумативи, както и липсата на пос-
тоянни споразумения за сервизна под-
дръжка с фирми доставчици увели-
чават процента на неизправност и 
той надхвърля установените съюзни 
и национални норми, което сериозно 
нарушава изискването за наличност 
на силите в установени срокове.

В заключение на този най-общ и 
кратък анализ на военните аспекти 
на членството ни в НАТО през пос-
ледните 10 години се налагат няколко 
основни извода и препоръки за следва-
щите години.

Първо, може да се твърди с увере-
ност, че България и нейните въоръ-
жени сили полагат максимални уси-

лия, при значителни ограничения на 
финансовите ресурси, да завършат 
военната си интеграция в Съюза и да 
бъдат надежден съюзник в неговите 
операции, мисии и в поддържането на 
колективната отбрана.

Второ, хроничният недостиг на 
финансови и материални ресурси за 
въоръжените сили следва да бъде пре-
одолян в краткосрочен период и стра-
ната да инвестира повече в нацио-
налната си отбрана, както изисква и 
член 3 на Вашингтонския договор.

Трето, България трябва да използ-
ва максимално военното сътрудни-
чество в рамките на НАТО и ЕС за 
развитие на двустранни, многостран-
ни и общосъюзни способности, вклю-
чително като инициатор, с които 
да гарантира още по-добре военната 
сигурност и отбраната си и същевре-
менно да предоставя по-адекватен 
принос към колективните способнос-
ти и отбрана на НАТО и военните 
способности на ЕС.

Четвърто, България в краткосро-
чен план трябва да издигне в нацио-
нален приоритет модернизацията на 
въоръжените си сили и техните спо-
собности, за да не позволи превръщане 
на технологичната си изостаналост в 
необратима тенденция и дискредити-
рането си като съюзна държава.

Пето, страната ни трябва да ин-
вестира повече в хората в областта 
на отбраната и да повиши значително 
привлекателността на военната про-
фесия, във въоръжените сили да пос-
тъпват по-образовани и перспективни 
кадри, като им предлага стабилно и 
перспективно кариерно развитие.

През следващите десет години, към 
2024 г., въоръжените сили трябва да 
достигнат технологичното равнище 
на останалите съюзни държави, като 
изградят и поддържат способности, 
отговарящи напълно на националните 
и съюзните мисии, както и на задачи-
те, които ще им бъдат поставени. Ако 
това не бъде постигнато и продължат 
негативните тенденции от първите 10 
години на членството в НАТО, дегра-
дацията на способностите на въоръ-
жените сили ще се задълбочи още пове-
че и ще стане необратима.
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Д ържавните глави на страните 
от НАТО на 11 януари 1994 г. 
одобряват предложената от 

САЩ инициатива „Партньорство за 
мир“ (ПзМ), а на 14 февруари прези-
дентът Желю Желев подписва Рам-
ковия документ на „Партньорство 
за мир“. Изминаха точно двадесет 
години, откакто България премина 
своя първи Рубикон в новия си демо-
кратичен преход.

Няма съмнение, че „Партньорс-
тво за мир“ на НАТО се оказва сред 
най-добрите идеи в областта на си-
гурността и отбраната след края на 
Студената война. То прилага концеп-
цията за кооперативна сигурност в 
реалната политика и се превръща 
в едно от най-важните средства за 
постепенно разграждане на бариери-
те – ментални и физически, които 
Студената война ни остави. Военни-
те, смятани за най-консервативни в 
оценките и в действията си, успеш-
но проправят път за новия дух на 
политическо и икономическо сътруд-

ПАРТНЬОРСТВОТО ЗА МИР 
НА НАТО – ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ 

ПО-КЪСНО
Валери РАЧЕВ

The article „NATO’s Partnership for Peace: Twenty Years Later“ (author Valeri Ratchev) 
is an overview of on 11 January 1994, on the U.S. initiative, the heads of NATO member 
states approved the Partnership for Peace (PfP). A month later, Bulgaria joined PfP crossing 
its first Rubicon on the road towards the trans-Atlantic alliance and community.

The Partnership for Peace proved to be one of the best ideas in the field of security and 
defence since the end of the Cold War. PfP applied the concept of cooperative security in real 
politics, and became one of the most important means of gradually breaking down mental 
and physical barriers inherited by the Cold War. Twenty years later, the realities are very 
different both in NATO and the partner countries. Military cooperation, however, continues 
to be an important factor for international security and regional stability. PfP is now a culture 
of thinking and action. Its value remains high, and member countries and partners are jointly 
responsible to find ways and forms for its further development and modernisation. The time 
has come for inspirational discussions, followed by timely and effective decisions and actions.

Key words: Bulgaria, NATO, Partnership for Peace, military cooperation, defence reform, 
Eastern Europe, Central Asia.

ничество. Средиземноморският диа-
лог (1995 г.) и Истанбулската иници-
атива за сътрудничество (2004 г.) на 
НАТО превръщат партньорството 
в широка основа за уникално военно 
сътрудничество, каквото историята 
не познава. Двадесет години по-къс-
но реалностите са твърде различни 
както в НАТО, така и за страните 
партньорки. Военното сътрудничес-
тво обаче продължава да бъде важен 
фактор за международните отноше-
ния на сигурност. „Партньорство за 
мир“ вече е култура на мисленето 
и действието. Неговата ценност е 
висока и е въпрос на далновидност 
и отговорност целите и формите 
му да бъдат развивани и допълвани. 
Моментът е настъпил и е време за 
вдъхновяваща дискусия, навремени 
решения и резултатни действия.

Стара истина е, че успехът има 
много бащи. „Партньорство за мир“ 
обаче се превръща в успех вследствие 
на толкова различни стратегически 
съображения, политически предпос-
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тавки с международен и вътрешен 
характер, бюрократични борби (осо-
бено в САЩ), военностратегически 
преценки и ситуационни фактори, че 
е много трудно да се проследи кой 
точно с какво е допринесъл. Има 
обаче няколко принципни положения, 
характерни за началото на 90-те го-
дини на миналия век:

• Политически и военно НАТО не 
е готов дори да дискутира разширя-
ване на изток. Russia first е главно-
то стратегическо съображение. То е 
разбираемо след 50 години живот под 
заплахата от „гарантирано взаимно 
унищожение“ и обхваналата всички 
еуфория за „събиране на дивиденти“ 
от края на Студената война.

• Разширяването на НАТО първо-
начално не влиза в намеренията на 
новия американски президент Бил 
Клинтън (но той е наясно, че в един 
момент ще трябва да даде отговор 
на най-важния въпрос – каква ще бъде 
ролята на САЩ в ситуацията на ед-
нолично глобално лидерство?).

• В Западна Европа никой не е ен-
тусиаст да обсъжда разширяване на 
НАТО, като може би само германс-
кият министър на отбраната Фол-
кер Рюе работи за тази кауза (дори 
се налага канцлерът Хелмут Кол да 
го опровергава официално).

• Възстановяването на Германия 
и присъединяването на територия-
та на бившата ГДР към НАТО са 
достатъчно предизвикателство за 
всички, особено за Франция и Вели-
кобритания (всяко разширяване на 
НАТО би засилило още повече пози-
циите на Германия).

• Военните, включително в Пен-
тагона, са категорично против раз-
ширяването – възстановяването на 
току-що премахнатата стратеги-
ческа граница с Русия им се струва 
безсмислено, имат планове за нама-
ляване на американското военно при-
съствие в Европа до 100 000 души, 
вместо да поемат отговорността за 
отбраната на нови членки (и макар 
военните да не са решаващ фактор, 
аргументите им се имат предвид).

• Държавите от Централна Ев-
ропа, които настояват за бързо 

включване в НАТО, на практика не 
са готови да поемат ангажименти-
те, произтичащи от членството (по 
преценка на НАТО, разбира се), но 
вече са направили този въпрос главна 
и незабавна своя цел.

• Всяко разширяване, дори само 
раздвижване, ще се възприеме от 
Русия като пряка заплаха (всички са 
убедени в това).

• Войната в Югославия е най-мощ-
ният отрезвяващ фактор след края 
на Студената война – нейното ожес-
точаване в най-голяма степен преоб-
ръща всички други съображения!

В този възел от нови развития, 
за които дори Великите сили не са 
подготвени, главният двигател на де-
бата за разширяване на НАТО са бив-
шите дисиденти, станали държавни 
глави на Полша, Чехия и Унгария. Те 
последователно притискат САЩ да 
направят най-важната, според тях, 
крачка за материализиране на победа-
та в Студената война – бързо да при-
съединят своите народи към „запада“ 
в институционален и идентичен ас-
пект. Идеята да изпълняват ролята 
на буфер, който да осигурява удобна 
дистанция за Запада от непредсказу-
емата Русия, им изглежда абсурдна. 
Според Рон Асмус във Вашингтон 
Вацлав Хавел казва: „Нашият главен 
проблем е, че имаме чувство, сякаш 
живеем във вакуум“, а Лех Валенса е 
още по-категоричен: „Ние всички се 
боим от Русия. Ако Русия отново 
възприеме агресивна политика, тя ще 
бъде насочена срещу Полша и Украй-
на“.1

Катализатор на промяната е под-
готовката на първото посещение на 
президента Клинтън в Европа. Той е 
под силен натиск, а и се чувства лич-
но ангажиран да даде на източноевро-
пейците отговор на техните стра-
тегически въпроси. Тогава темата за 
НАТО влиза в неговия дневен ред (на-
тискът на републиканците също има 
важна роля). Показателни за динами-
ката на процеса са два факта. На 
срещата на Северноатлантическия 
съвет във формат външни минис-
три през юни в Атина държавният 
секретар на САЩ Уорън Кристофър 
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заявява, че разширяване на НАТО 
„не е на дневен ред“.2 През септем-
ври съветникът по националната си-
гурност Антъни Лейк в пространна 
реч по външната политика на пре-
зидента обявява, че стратегията на 
сдържане на комунизма ще се замени 
със стратегия на разширяването на 
пространството на демокрацията и 
пазарната икономика. И добавя, че 
на срещата на НАТО (през януари 
1994 г.) президентът ще търси обно-
вяването му по такъв начин, че раз-
ширяването на демокрацията и па-
зарната икономика да бъде осигурено 
с колективна сигурност.3

В тази обстановка върховният 
главнокомандващ на Обединените 
въоръжени сили на НАТО в Европа 
генерал Джон Шаликашвили предла-
га пакет от идеи за сътрудничест-
во с военните на изток под наиме-
нованието Peacekeeping Partnership.4 
Те са събрани в търсене на отговор 
на въпроса какво може да се напра-
ви за развитие на сътрудничество 
с военните от Източна Европа, за 
да могат да участват в операции за 
поддържане на мира (т.е. военната 
стратегия в Европа да се замени с 
управление на кризи).5 Поради това 
идеите на военните се възприемат 
добре от екипа на президента Клин-
тън и от най-силния поддръжник на 
разширяването на НАТО по онова 
време в Европа – генералният сек-
ретар на НАТО Манфред Вьорнер. 
По-късно Джоузеф Крузел, като за-
местник-помощник-министър на от-
браната на САЩ за Европа и НАТО, 
перифразира наименованието в поз-
натото „Партньорство за мир“ 
(Partnership for Peace – PfP).

Няма съмнение, че в момента на 
обявяване на „Партньорство за мир“ 
никой не го разглежда като меха-
низъм за присъединяване към НАТО. 
Така е, защото няма необходимата 
политическа надстройка и задължи-
телната военна дълбочина (военно 
планиране). Партньорството тогава 
е „на повърхността“ на проблема и 
има чисто операционен характер –
какво да направим, за да действаме 
заедно при криза (не война). На този 

етап оперативната съвместимост е 
сведена до минимум.

Ако се съди по първите им ре-
акции, лидерите на Вишеградската 
тройка са бесни на тази инициатива. 
За чехите ПзМ прилича по-скоро на 
задънена улица, отколкото на първа 
стъпка към членство в НАТО. По-
ляците смятат, че инициативата е 
не само неподходяща, а и опасна. За 
унгарците тя е всичко друго, но не и 
това, от което се нуждаят – гаран-
ции за сигурност. При подготовката 
на първото си посещение в Европа 
(януари 1994 г.) президентът Клин-
тън изпраща „отряд за бързо реа-
гиране“ – родената в Чехия Мадлин 
Олбрайт, роденият в Полша генерал 
Джон Шаликашвили и роденият в Ун-
гария Чарлз Гати трябва да убедят 
партньорите да подкрепят инициа-
тивата. Лидерите на Вишеградската 
тройка обаче им поставят радикал-
но условие: ще бъде дадена подкрепа 
за ПзМ, но ако има ясна перспекти-
ва за членство за държавите, които 
покриват стандартите на НАТО и 
са готови да отстояват неговите 
ценности. Така се прави! Но трябва 
да имаш ясна цел, силна воля и поли-
тическа смелост. Резултатът е зна-
менитото заявление на Клинтън в 
Прага само няколко дни след утвърж-
даването на ПзМ в Брюксел: „Раз-
ширяването вече не е въпрос дали, а 
кога и как“. Както Рон Асмус пише, 
„Рубикон е преминат!“.6

Когато това се осъществява, в 
България се ширят други „идеи“ и 
дебатът какви искаме да бъдем има 
съвсем различен характер. Убежда-
ват ни колко важно е да сме „остров 
на стабилността на Балканите“ и 
как можем да се превърнем в „Швей-
цария на Балканите“, само ако спаз-
ваме „неутралитет“ и не се натис-
каме за НАТО, след което ни правят 
„мост между Изтока и Запада“, а 
дискусията е къде е по-добре да бъ-
дем – под моста или на него.

В този дух на нищоправене рефор-
мата в армията започва с въвежда-
нето на първия цивилен министър на 
отбраната и зацикля на него. Пър-
вото ни участие в мироопазващата 
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операция в Камбоджа (1992 – 1993) 
е почти катастрофа, като нашият 
„контингент“ се превръща в запла-
ха не само за себе си, а и за цялата 
мисия. Плановете, които се правят 
за „реорганизация и модернизация“ на 
армията, са на принципа „ако искат 
отбрана, ще дадат пари“ и „без ави-
ация няма нация“. Пари не се дават 
и армията бързо започва да се пре-
връща от бойна в социална органи-
зация.

Малък лъч надежда се появява, 
когато Народното събрание приема 
декларация, с която изразява желание 
България да се присъедини към НАТО 
и ЗЕС (21 декември 1993 г.). В този 
дух Генералният щаб поема инициа-
тива да изготви и предложи проект 
на първата Военна доктрина. Работ-
ната група се ръководи от генерал-
майор Христо Василев и включва пол-
ковник доц. Стойчо Стойчев, полков-
ник доц. Манчо Манев, подполковник 
д-р Станислав Серафимов и подпол-
ковник Валери Рачев. В документа, 
обсъден в края на 1993 г., има прелю-
бопитен момент – началната глава е 
„Международно военно сътрудничес-
тво“. Това е текст, написан в София 
няколко месеца преди обявяването на 
ПзМ в Брюксел. В единствения поз-
нат до този момент документ „За 
военната доктрина на Варшавския 
договор“ такъв раздел няма и това 
се превръща в основна тема за дис-
кусия между генералите.

Така предложението за „Парт-
ньорство за мир“, направено офици-
ално на 11 януари 1994 г., ни изненад-
ва и приятно, и неприятно. Приятно, 
защото се оказва, че сме предвидили 
такова развитие в новата си Военна 
доктрина. Неприятно, защото тряб-
ва да се вземе решение за участие с ре-
ални последици. Политическото ръко-
водство на Министерството на от-
браната – министър Валентин Алек-
сандров, заместник-министър Бой-
ко Ноев, е „за“, с ясното убеждение, 
че по този път до членство в НАТО 
няма да се стигне. Военното ръко-
водство е с противоречиво мнение. 
Началникът на Генералния щаб ар-
мейски генерал Любен Петров въз-

лага да се направи обективен анализ 
на инициативата, който завършва с 
конструктивно предложение за при-
съединяване (подполковник Валери Ра-
чев). Въпреки това Генералният щаб 
води кампания за неучастие с аргу-
мента за невъзможността нашата 
армия да провежда учения с войски 
от НАТО поради „технически при-
чини“ – последната крепост е не-
съвместимостта между обхвата на 
радиостанциите, т.е. „искаме, но не 
можем“.

Все пак правителството казва 
„да“ и малка група изготвя проект на 
„Документ за представяне“ (подпол-
ковник Валери Рачев, капитан Нико-
ла Яков и дипломатът Сергей Тасев, 
с помощта на друг дипломат – Пла-
мен Бончев, който е в Брюксел и 
поддържа връзките с НАТО). На 14 
февруари 1994 г. президентът Желю 
Желев подписва в Брюксел „Рамков 
документ“ по ПзМ.7 Началникът на 
Генералния щаб прави пространно 
изложение в Брюксел и в САЩ кол-
ко добра е инициативата и как ще 
се възползваме от нея през следва-
щото десетилетие. Малко по-късно 
първият ни военен представител 
контраадмирал Петър Странчевски 
заминава за Главното командване в 
Монс, където са изградени офисите 
за партньорите.

Така първият български Рубикон 
също е преминат, но никой не се на-
ема да твърди, че у нас има консен-
сус по отношение на членството в 
НАТО. Всичко изглежда така, както 
генерал-майор Камен Петров (о.з.), 
тогава началник на отдел „Сигур-
ност“ на „Позитано“ № 20, го опис-
ва: когато не можеш да се противо-
поставиш на един процес, по-добре е 
да влезеш в него и да му въздействаш 
отвътре (всъщност това се оказва 
тезата на външния министър на Ру-
сия Андрей Козирев в дискусията му 
с хардлайнерите Евгений Примаков, 
тогава директор на разузнаването, и 
армейски генерал Павел Грачов, ми-
нистър на отбраната, за отношени-
ята на Русия с НАТО).

Практически погледнато, днес има 
три начина една държава да се въз-
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ползва от „Партньорство за мир“. 
Максимален, като използва оператив-
ните инструменти на програмата за 
реформа и развитие на отбраната и 
въоръжените сили чрез трансфер на 
военно знание и опит – след срещата 
на НАТО в Лисабон (2010 г.) портфо-
лиото за партньорство набъбва до 
около 1600 дейности. Умерен, като 
използва възможностите, които пре-
доставя програмата, за постигане 
на отделни военнополитически цели 
и за придобиване на специфични воен-
ни способности. Минимален, като се 
ограничи само до демонстриране на 
добра воля, сътрудничейки с военни-
те от други страни.

За съжаление, България избира пос-
ледния, въпреки че още през 1994 г. 
приема „Индивидуална програма за 
партньорство“. В нея са заявени об-
ласти на сътрудничество и дейнос-
ти, които на практика трябва да 
представляват реформа на Българс-
ката армия. Само че ако бъдат из-
пълнени. А изпълнение няма, защото 
липсва ясен политически сигнал за 
какво точно да се използва „Парт-
ньорство за мир“. Правителството 
тогава се ръководи от Жан Виде-
нов, външен министър е Георги Пи-
рински, а министър на отбраната –
Димитър Павлов, вицеадмирал от 
запаса. Приоритетите, доколкото 
изобщо ги има, са сменени с жален 
поглед към Москва и с прословутото 
„равно отдалечение от всички про-
блеми“. Посещенията на Бжежински, 
генерал Джоулан и лорд Карингтън в 
София през 1995 г. не са нищо друго 
освен опит да се подскаже на прави-
телството да изостави мъглявата 
си дезориентираност и да заложи на 
евро-атлантическото членство (по 
подобен начин Словакия при Мечиар 
се срива от демократичната писта 
за развитие и е незабавно отстране-
на от Вишеградската четворка). В 
един момент дори се появява лъч на 
надежда, че, както пише Иван Кръс-
тев, „дебатът за НАТО ще бъде из-
ваден от фризера и преместен в реа-
нимацията“.8 Повод дава премиерът 
Виденов, говорейки пред Атланти-
ческия клуб с тон, който макар и ук-

лончив, е доста по-различен от пар-
тийната програма и от безумните 
действия на Външно министерство –
той дори използва „НАТО“, а не тра-
диционното за партията „евро-ат-
лантически структури“, което си е 
направо пробив.9

Но до реанимация така и не се 
стига. Вместо европейски и ат-
лантически дебат следва най-ката-
строфалното посещение на български 
премиер в Москва, когато и на слепи-
те става ясно, че за днешните руси 
контролът над българските газови 
тръби е по-важен от отношенията 
с довчерашните съюзници.

Така България пропилява време и 
ресурси не само заради страха от ре-
форми, а и заради съвършено изкриве-
ната, неразбираема, а в крайна смет-
ка катастрофална политика на прави-
телството до 1997 г. Единственото 
вълнуващо събитие по отношение на 
НАТО си остава „отвличането“ на 
генералния секретар Манфред Вьор-
нер в София и кръгчето с трабанта 
на Соломон Паси през 1991 г.10 На 
другия бряг на Рубикон се оказва пак 
същото.

Все пак през този период има важ-
но събитие за армията – през 1995 г. 
най-после е приет нов Закон за от-
браната и въоръжените сили на Ре-
публика България (заменил закон от 
1958 г.!). По линия на ПзМ и на кан-
дидатстването за членство в НАТО 
в него има едно положение, което 
следва да бъде постигнато безуслов-
но. Джо Крузел го казва в очите на 
източноевропейските външни минис-
три: „Трябва да ви е ясно, че неща-
та с цивилния контрол над военните 
не вървят добре. Без да установите 
демокрация, не може да бъдете едни 
от нас“.11 Година по-рано началникът 
на Генералния щаб е уволнен дисцип-
линарно поради пълна конфронтация 
с министъра на отбраната. Законът 
безспорно е крачка напред, но въпре-
ки този ужасен за всяка армия случай 
при установяването на цивилен по-
литически контрол е създадена конс-
трукция, която един генерал по-късно 
описва по следния начин: „Въоръжени-
те сили трябва да са като черната 
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риш какво има на входа и на изхода, 
но не и какво има вътре“. Преодо-
ляването на това мислене се оказва 
най-сериозното предизвикателство 
на военната реформа.

Нещата коренно се променят 
едва на 13 февруари 1997 г, когато 
президентът Петър Стоянов, на 
среща на министрите на отбраната 
от НАТО в Брюксел, заявява желани-
ето на България да членува в НАТО.12 
През март правителството приема 
„Национална програма за подготов-
ка и присъединяване на България към 
Северноатлантическия съюз“, а през 
май Народното събрание одобрява 
„Декларация за национално съгласие“, 
която определя присъединяването на 
България към НАТО за основен на-
ционален приоритет. В края на го-
дината нашият първи контингент 
тръгва за Босна. „Партньорство за 
мир“ вече е мобилизирано в пълния 
му потенциал, включително на дву-
странна основа с държавите членки.

Така за година-две България се кач-
ва на бързата писта към НАТО. За 
това има много политически и стра-
тегически причини и поводи, но сред 
най-важните е, че на българите им 
омръзва от измислени алтернативи, 
водещи наникъде политики и разбой-
ническо управление. Убеждението, че 
нямаме собствени възможности и 
сили (вътрешен локус на контрол), за 
да се справим успешно с тежкия пре-
ход, превръща българите в европейци 
и натовци. Нищо друго! Всичко ос-
танало – ценности, демокрация, со-
лидарност и споделена отговорност, 
идват после. Най-напред е отчаяни-
ето.

Първите години на преки отноше-
ния с НАТО Джефри Саймън нарича 
„седем загубени години“13, защото се 
влачим след централноевропейците 
и не проявяваме сериозен интерес 
към възможностите, които се от-
криват.

След това България провежда та-
кава шокова военна реформа (извес-
тна като „План 2004“), която едва 
ли ще бъде повторена от друга дър-
жава. Хората в армията плащат ви-

сока лична цена за политическото 
безвремие и това трябва непрекъсна-
то да се повтаря, защото самозабра-
вянето е наша присъща черта.

Едно трябва да бъде еднозначно 
разбрано, когато се обсъжда този 
период от нашата история. „Парт-
ньорство за мир“ се променя корен-
но, едва когато става ясно, че разши-
ряване ще има и че отбранителните 
системи на новите членки трябва да 
се подготвят колкото може повече 
и по-добре преди членството, за да 
се намали не само рискът, а преди 
всичко натоварването на натовски-
те държави. Това означава на парт-
ньорите да се предложи механизъм, 
който да бъде максимално близък до 
планирането в НАТО. Всичко да се 
завърти по неговите правила – стан-
дарти (технически и оперативни), 
процедури, решения и действия. Така 
постепенно пакетът от партньорс-
твото – Засилено и по-оперативно 
партньорство (EMOP), Политико-
военна рамка за операции по ПЗМ 
(PMF), водени от НАТО, Концепция 
за оперативни възможности (OCC) 
за операции по ПЗМ, водени от 
НАТО, Програма за засилено обуче-
ние и образование (TEEP), Адаптира-
на индивидуална програма за сътруд-
ничество (IPP) и Процес по плани-
ране и преглед по ПзМ (PARP)14 –
преминават в План на действие за 
членство в НАТО.

Днес „Партньорство за мир“ об-
хваща цялата експертиза, която 
НАТО има и може да сподели с парт-
ньорите, с изключение на ядрената 
политика. Нейната най-важна особе-
ност е, че може да бъде направена 
според целите, амбициите и приори-
тетите на всяка от 22-те държави 
партньорки.

Практически партньорството 
работи на три равнища: държавно –
установяват се систематични от-
ношения с дадена държава, институ-
ционално – поддържат се усилията за 
реформа и развитие на отбраната 
и въоръжените сили, индивидуално, 
чрез предоставяне възможности на 
офицери и цивилни от министерс-
твата на отбраната и външните 
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работи да се квалифицират в инсти-
туции на НАТО и на държави членки. 
Няма шаблон, няма задължителни ус-
ловия и няма скрити цели от страна 
на НАТО, включително по линия на 
двете специални партньорства – с 
Русия и Украйна.

Важно е да се знае, че по линия 
на „Партньорство за мир“ България 
направи най-силния си политически 
ход като нова членка на НАТО. След-
вайки приоритета за присъединяване 
на останалите балкански държави 
към НАТО, на срещата в Талин на 
22 – 23 април 2010 г. министърът на 
външните работи Николай Младенов 
предизвика дискусия за предоставяне 
на „План на действие за членство в 
НАТО на Босна и Херцеговина“. След 
като започва с никаква вероятност 
за успех и с минимална поддръжка, 
той успява да убеди колегите си да 
приемат решение в полза на балканс-
ката кауза – изключително силен ход 
както в интерес на НАТО, така и на 
развитието на нашия регион.15

Няма съмнение, че „Партньорс-
тво за мир“ е изправено пред пре-
дизвикателства, които изискват 
сериозна и навременна промяна и в 
целите, и във формите. Причините 
основно са свързани с развитието на 
държавите, обхванати от него, с ро-
лята на противодействащите фак-
тори, преди всичко на Русия, както 
и с очевидното намаляване приори-
тетността на този въпрос за дър-
жавите членки.

Част от държавите партньор-
ки – Македония, Босна и Херцеговина, 
а и Грузия, са кандидати за членство, 
но без ясна перспектива за това. От 
гледна точка на военното планиране и 
на развитието на въоръжените сили 
подобно положение е обезкуражаващо. 
Колективната отбрана е уникален ме-
ханизъм, който е несравним с нацио-
налната отбрана. Не може да се пра-
ви военна реформа и да се въвеждат 
стандарти на НАТО сякаш страната 
членува в него, а в същото време тя 
да трябва да изгражда напълно наци-
онална отбрана – никоя страна няма 
такъв ресурс днес и никой не би заста-
нал трайно зад такава цел.

Друга част от партньорите са 
заинтересувани от отношения на 
сътрудничество с НАТО (което оз-
начава „не-конфронтация“), но пора-
ди национални цели или специфична 
регионална ситуация не се стремят 
към присъединяване – поне в обозри-
мо бъдеще. На държавите от Южен 
Кавказ и от Централна Азия е пре-
доставен целият пакет от инстру-
менти за партньорство и те са на-
правили своя избор. Поддържането 
на постигнатото е възможна стра-
тегия, но от нея не може да се очак-
ва нищо повече.

Няма съмнение, че Русия проти-
водейства решително на всички ини-
циативи на НАТО в Източна Европа 
и в Централна Азия. Тя е активна 
в предлагането на всякакво военно 
сътрудничество, включително на ко-
лективна отбрана в пространство-
то от Сърбия до Монголия, и то без 
да поставя изисквания за спазване на 
човешки и граждански права, за де-
мократично управление и за добро-
съседски отношения; лоялността към 
политиката на Москва е достатъч-
на за пряко военно сътрудничество. 
Русия чудесно познава слабите стра-
ни на всеки от своите съседи и без-
пардонно ги притиска целенасочено и 
системно до пълно доброволно подчи-
няване. Проблемът от гледна точка 
на НАТО се усложнява от това, че 
самата Русия участва в „Партньорс-
тво за мир“ и НАТО трябва да бъде 
много внимателен, за да може ед-
новременно да ù се противопоставя, 
да не изоставя партньорите си без 
избор, но и да не отчуждава Москва.

Определено може да се твърди, 
че в държавите от НАТО има сим-
птоми на „умора“ по отношение на 
интензивността на предлагането на 
партньорство. Може би развитие-
то на политическата обстановка в 
редица страни разочарова, защото 
демокрацията там започна да ста-
ва все по-специфична, избирателна и 
контролирана, може би има обезкура-
жаване от тъпченето на място, от 
имитацията на реформи и от без-
отговорното отношение към кадри, 
в чието развитие е инвестирано. А 



115

К
РЪ

ГО
ВРА

ТИ
може би вътрешните икономически 
и социални проблеми прекалено над-
деляват в дневния ред на правител-
ствата на държавите – членки на 
НАТО. Все пак всички твърдят, че 
партньорствата са приоритет (не 
може да бъде друго, след като са 
една от основните роли на НАТО), 
но реалният прогрес е скромен.

Всичко това поставя пред нас, 
държавите членки, принципен въпрос. 
Той не е свързан само с военните, с 
военната реформа и с операциите за 
поддържане на мира. Въпросът е за 
ролята на НАТО – на членството и 
на партньорството, като демокра-
тизиращ фактор, особено в преходни 
периоди, и като фактор за подобря-
ване регионалните отношения на си-
гурност. Ако някой днес твърди, че 
през последните 25 години в Източ-
на Европа е имало по-мощен фактор 
за демократични реформи и за рязко 
„оправяне“ на двустранни отноше-
ния от членството в НАТО и парт-
ньорството с него, той е живял на 
друг континент.

Годината 1994 обаче е достатъч-
но далече във времето. Много неща 
се промениха от тогава: някои от 
тях за добро, а други ни изправиха 
пред нови заплахи. Още повече, че в 
сферите на другите партньорства 
на НАТО – на Средиземноморския 
диалог и Истанбулската инициатива, 
промените са тотални. На срещата 
на върха в Лисабон бе направена важ-

на стъпка за консолидиране на парт-
ньорствата в единна политическа и 
оперативна рамка, но очевидно тя не 
е достатъчна, за да върне тяхната 
сила.

Пред съюзниците от НАТО има 
две възможности. Минималната би 
била да се поддържа достигнатото 
равнище на партньорство, като не-
прекъснато се подобрява портфоли-
ото от инструменти и се увеличава 
делът на принос на партньорите с 
очакването, че натрупването на ко-
личество в определен момент ще до-
веде до ново качество.

Желаната от нас възможност е 
да се планира силен пакет от поли-
тически и военни мерки за издигане 
сътрудничеството на по-високо рав-
нище. Мерките би трябвало да „при-
ближат“ партньорите до НАТО чрез 
различни форми на консултации и 
участие във форуми, на които те да 
могат да поставят проблемите си 
така, както биха ги поставили като 
членове на Съюза. Той трябва да ре-
агира на заплахи за сигурността, кои-
то партньорите смятат, че са важ-
ни за тях, а не само на записаните в 
Съюзната стратегическа концепция.

„Партньорство за мир“ е мъдра 
идея. Времето за промяна е настъпи-
ло. Трябва да се действа. България е 
силно заинтересувана от резултатно 
партньорство и трябва да е сред во-
дещите съюзници както в дискусия-
та, така и в реалните действия.

1 А s m u s, R. Opening NATO’s door: how 
the alliance remade itself for a new era (2002) 
New York: Columbia University Press.

2 G o l d g e i e r, J. NATO Expansion: The 
Anatomy of a Decision, Washington Quarterly 
21, No. 1, Winter 1998, pp. 83 – 102.

3 Вж. L a k e, A. Assistant to the 
President for National Security Affairs, „From 
Containment to Enlargement“, Washington, 
D.C.: Johns Hopkins University, School of 
Advanced International Studies, 21 September 
1993 (http://www.fas.org/news/usa/1993/usa-
930921.htm).

4  G o l d s t e i n, L. Making the Most 
of Central Asian Partnerships. Joint Forces 
Quarterly 31, Summer 2002, pp. 82 – 90.

5 По същия механизъм се появява и иде-
ята бившият американски „Руски център“ 
в Гармиш-Партенкирхен да се преустрои в 
Европейски център за изследване на сигур-
ността „Джордж К. Маршал“. – Вж. http://
www.marshallcenter.org/mcpublicweb

6 А s m u s, R. Op. cit.
7 Вж. например „Желю Желев подписа 

„Партньорство за мир“. – Дневник, 1 фев-
руари 1994 (http://www.dnevnik.bg/print/arhiv_
pari/1994/02/01/1375703_jelju_jelev_podpisa_
partnyorstvo_za_mir/).

8Капитал, 10 апр. 1995 (http://www.
capital.bg/politika_i_ikonomika/1995/04/10/
1144397_debatut_nato_beshe_premesten_v_
reanimaciiata).



К
РЪ

ГО
ВР

А
ТИ

116

9 П а к  т а м, 15 апр. 1995 (http://www.
capital.bg/politika_i_ikonomika/1995/04/17/1
141510_bulgariia_v_nato_v_ochakvane_na_
nesustoialiia_se_debat).

10  Вж. Галерия – Соломон Паси (http://
www.solomonpassy.com/photos.php?gall_
id=11).

11  K o z a r y n, L., J. Kruzel. DoDs 
Peacemaker, American Forces Press Service 
(http://www.defense.gov/News/NewsArticle.
aspx?ID=40509).

12 http://www.petarstoyanov.com/bg/man-
date

13 За превода на български вж. С а й-
м ъ н, Д. България и НАТО: 7 изгубени го-
дини, Information & Security: An International 
Journal, 1998, № 2, с. 93 – 104.

14 Използвана е терминология на Ми-

нистерството на отбраната (http://www.
md.government.bg/bg/doc/cooperation/NATO/
PforP_Programme.pdf). Конкретни инициа-
тиви и дейности са представени детайл-
но и анализирани в: R a t c h e v, V., V. 
Shalamanov, T. Tagarev (2002) Reshaping 
Bulgarian Armed Forces for the 21st Century. – 
In: Bulgaria for NATO 2002, Ognyan Minchev, 
Valeri Ratchev and Marin Lessenski (eds). 
Sofia: Institute for Regional and International 
Studies, pp. 204 – 278; T a g a r e v, T. (2003) 
Shaping the Security Environment in South-
Eastern Europe: Bulgarian Armed Forces and 
National Security Policy. – In: Almost NATO: 
Partners and Players in Central and Eastern 
Europe, Charles Krupnick (ed.). Lanham, Md.: 
Rowman & Littlefield), pp. 119 – 155.

15 http://www.vm.ee/?q=en/node/9377



117

К
РЪ

ГО
ВРА

ТИ

КРЪГОВРАТИ

Суецката криза е значимо съби-
тие в историята на между-
народните отношения с дъл-

госрочни последици, които излизат 
извън рамките на региона на Близкия 
изток. Въпреки че е добре проучена 
от гледна точка на фактологията и 
хронологията, няма много изследва-
ния на българи, анализиращи сблъсъка 
на интереси в Суецката криза на 
членки на НАТО – САЩ, Франция и 
Великобритания, както и на резулта-
та от този сблъсък за взаимоотно-
шенията помежду им и породените 
от него устойчиви дългосрочни тен-
денции при формирането на тяхна-
та външна политика и политиката 
им за сигурност. Тези тенденции ще 
окажат силно влияние както върху 
функционирането на НАТО, така и 
върху започналия процес на европей-
ска интеграция в Западна Европа.

РОЛЯТА НА СУЕЦКАТА КРИЗА 
ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА 

НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ САЩ И ВОДЕЩИТЕ 

ДЪРЖАВИ В НАТО
Ивайло ИВАНОВ

The article „The role of the Suez crisis in the relations between the USA and the leading 
NATO countries” (author Ivaylo Ivanov) reviews that the Suez crisis has deep and long lasting 
consequences upon the interrelations between USA and leading European NATO member 
states. The crisis reveals the diminishing influence of Great Britain and France and their 
dependence on American diplomatic and military power in the early years of the Cold war. 
As a result of failed attempts to retake hold of the Suez Canal, Great Britain and France 
are drawing a completely different conclusion about their future security and defense policy. 
France will pursue to achieve full autonomy, even if it means to challenge US, while Great 
Britain will seek deeper cooperation and intimate relations with Washington and closely 
follow US policy.

Key words. NATO, Suez Crisis, USA, Great Britain, France, FRG, security and defense 
policy, European integration, European economic community, Eurato.

Суецката криза разкрива не само 
намаляващото влияние на Париж и 
Лондон в международните отноше-
ния, но и зависимостта им от аме-
риканската политическа и военна 
подкрепа за успешната защита на 
техни ключови национални интере-
си. Този факт поражда коренно про-
тивоположни реакции в двете евро-
пейски страни. Франция предприема 
енергични действия да постигне мак-
симална автономност и намали зави-
симостта си от САЩ, дори това да 
изисква оспорване на американските 
позиции и политика. Великобритания 
пък търси още по-тясно сътрудни-
чество с Вашингтон и се стреми да 
синхронизира в основни линии своята 
външна и политика за сигурност с 
тази на САЩ.

На 26 юли 1956 г. египетският пре-
зидент Гамал Абдел Насър обявява 
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национализирането на Суецкия канал. 
Недоволни от резултата на предпри-
етите дипломатически инициативи 
за защита на своите интереси, Фран-
ция и Великобритания, с подкрепата 
на Израел, планират военна операция, 
която да възстанови френско-бри-
танския контрол над Суецкия канал 
и да предизвика свалянето на Насър 
от власт. Париж и Лондон съзнател-
но пазят в тайна и не информират 
САЩ за операцията, тъй като Ва-
шингтон още от самото начало е за-
ложил на дипломатическо решение на 
кризата. Стратегията на Франция и 
Великобритания е да поставят САЩ 
пред свършен факт и те да подкре-
пят действията на европейските си 
съюзници. Стремежът да се действа 
бързо е продиктуван от още две съоб-
ражения. Първото е, че климатични-
те условия скоро ще станат непод-
ходящи за водене на бойни действия. 
Ако се пропусне удобният момент, 
трябва да се изчака до пролетта, а 
това ще направи двете колониални 
сили да изглеждат слаби и нерешител-
ни в очите на арабския свят1, както 
и на всички народи, борещи се за не-
зависимост. Това допълнително би за-
силило и без това набралия скорост 
процес на деколонизация.

Вторият и много по-важен фак-
тор е вътрешнополитически2 – пред-
стоящите избори в САЩ в началото 
на ноември. Великобритания и Фран-
ция искат да проведат операцията 
преди изборите, защото смятат, че 
Айзенхауър няма как да откаже под-
крепа, рискувайки да загуби гласове-
те на американските евреи и да си 
навлече критики от конкурентите, 
че е изоставил европейските съюз-
ници. Освен това всяка от двете 
водещи западноевропейски държави 
разчита на допълнителни фактори в 
подкрепа на този план. Лондон смя-
та, че „специалните“ отношения със 
САЩ и тясното англо-американско 
сътрудничество в рамките на НАТО 
ще изиграят своята роля за промяна 
на американската позиция. Франция 
е на мнение, че Вашингтон е длъжен 
да я подкрепи или поне да не пречи, 
след като в началото на 1956 г. тя 

отхвърля предложение на Москва да 
прекрати помощта си за алжирското 
движение за независимост и да уреди 
сключването на приемлив мир за Па-
риж. В замяна на това СССР иска от 
Франция да подкрепи някои от ней-
ните инициативи в Европа и като 
цяло да се придържа към политика на 
полунеутралитет.3

Стремежът на Великобритания и 
Франция да държат в неведение САЩ 
за плановете4 си се оказва безполезен, 
защото те имат достатъчно ин-
формация от разузнаването* за под-
готвяната операция срещу Египет. 
Освен това откриват, че Франция 
нарушава тристранната декларация 
от 1950 г.**, като доставя оръжие на 
Израел над договорените количества.

ПОЛИТИКАТА 
НА САЩ В ОТГОВОР 

НА ФРЕНСКО-БРИТАНСКИТЕ
ДЕЙСТВИЯ

Във военен план операцията е 
сравнително успешна, но от поли-
тическа гледна точка е абсолютен 
провал. САЩ отказват да подкре-
пят своите съюзници, а СССР ги 
заплашва с ответни удари5, ако не 
прекратят военните действия и не 
се изтеглят. Подложени едновремен-
но на американски, съветски и друг 
международен натиск, Лондон и Па-
риж прекратяват сраженията и са 
принудени да се изтеглят, като тех-
ните войски са заменени със сили на 
ООН.*** Причините Вашингтон да 
се въздържи да вземе страната на 

* САЩ, Великобритания и Франция 
през 1950 г. подписват съвместна деклара-
ция, с която се задължават да не доставят 
оръжие на страни от региона с агресивна 
политика, както и да се консултират, ко-
гато има опасност за мира.

** Операцията започва на 29 октом-
ври 1956 г. с израелско настъпление на Си-
найския полуостров, а два дена по-късно 
се включват Франция и Великобритания. 
Военните действия приключват на 6 но-
ември.

*** Това е първата мироопазваща опе-
рация на ООН – United Nations Emergency 
Force (UNEF).
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Великобритания и Франция са някол-
ко. На първо място Айзенхауър по 
всякакъв начин се стреми да предот-
врати военни действия в региона и 
залага на дипломатическо решаване 
на проблема. Според него какъвто 
и да е конфликт ще даде повод на 
СССР да се намеси и да засили своите 
позиции в Близкия изток. Освен това 
такъв развой може да доведе до сблъ-
сък между двете суперсили, застра-
шавайки по този начин световния 
мир. Това убеждение още повече се 
засилва след съветската заплаха сре-
щу Франция и Великобритания.6 Ако 
те бъдат нападнати, САЩ не могат 
да останат неутрални и ще трябва 
да се намесят въз основа на чл. 5 от 
Вашингтонския договор. Изправен 
пред тази опасност, той предпочита 
да притисне европейските си съюзни-
ци да спрат войната в Египет, от-
колкото да рискува конфликтът да 
прерасне в трета световна война.7

На второ място, подкрепа за опе-
рацията ще обедини арабския и мю-
сюлманския свят, както и новопоя-
вилите се държави в резултат на де-
колонизацията срещу западните сили 
и конкретно срещу САЩ. Това ще 
създаде много трудности пред реали-
зирането на американската глобална 
стратегия и със сигурност още пове-
че ще засили влиянието на Москва не 
само в тези държави, но и сред на-
родите, борещи се за независимост. 
Вашингтон не може да си позволи 
да бъде асоцииран с политиката на 
колониализъм и по вътрешнополити-
чески причини. Американското обще-
ствено мнение отхвърля тази поли-
тика и това е един от факторите за 
подкрепата за продължаване полити-
ката на изолационизъм. Въпросът за 
колониите на европейските съюзници 
още от самото създаване на НАТО 
е причина за напрежение в отноше-
нията между Вашингтон и остана-
лите големи държави в Съюза. САЩ 
непрекъснато трябва да балансират 
между съюзническите си задължения 
и стремежа да не бъдат асоциира-
ни с политиката на колониализъм. 
Проблемът е толкова сериозен, че 
държавният секретар Джон Фостър 

Дълес създава няколко специални ра-
ботни групи, които да го анализи-
рат.8 Въпреки американските усилия 
Великобритания и Франция почти 
винаги остават с впечатление, че 
Вашингтон не им оказва нужната 
подкрепа и дори преследва собствени 
интереси, пренебрегвайки техните.

На трето място САЩ смятат, 
че Великобритания и Франция за-
почват конфликт, който не могат 
да завършат сами и рано или късно 
ще поискат американска помощ. На-
товарени с отбраната на Европа, 
с проблеми в икономиката, с обще-
ствено мнение против използването 
на военна сила и в предизборна ситу-
ация Айзенхауър няма големи възмож-
ности, а още по-малко желание да си 
създава допълнителни затруднения. 
Освен това провеждането на военна 
операция ще отклони сили на двете 
държави от отбраната на Европа и 
ще изтощи техните все още възста-
новяващи се от войната икономики. 
Военни действия също така ще бло-
кират доставките на петрол за ев-
ропейските съюзници, които внасят 
по-голямата част от района на Пер-
сийския залив. Резултатът от всич-
ко това ще е само един – отслабване 
на отбранителните способности на 
страните – членки на НАТО.

Американска подкрепа за френско-
британските действия създава заплаха 
и за политическото единство в Алиан-
са. По-малките страни членки много-
кратно са изразявали несъгласие с пред-
приемането на действия от водещите 
държави, без консултации с тях, кога-
то това се отразява върху европей-
ската отбрана9. Предприемането на 
такъв ход ще създаде впечатление сред 
тях, че водещите държави не само че 
не се съобразяват с тяхното мнение, 
но дори и не смятат за нужно да ги 
уведомяват за плановете си. Това ще 
ерозира доверието между съюзниците 
и ще настрои общественото мнение 
срещу НАТО, което може да доведе до 
дистанциране на страни членки от ор-
ганизацията и дори по-лошо – до въз-
приемане на политика на неутрали-
тет, което САЩ се опитват с всич-
ки сили да предотвратят.
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За Айзенхауър френско-британс-
ките действия са потвърждение на 
американските страхове при пре-
говорите за създаването на НАТО 
през 1948 – 1949 г., че европейските 
колониални сили искат да се възпол-
зват от тяхната мощ, за да реали-
зират своите интереси, а твърдата 
подкрепа ще бъде използвана за во-
дене на рискована политика, която 
може да вкара САЩ във война със 
СССР. Ако тогава президентът Тру-
ман не е отхвърлил исканията на ев-
ропейците зоната на отговорност 
на Съюза да обхваща територии из-
вън Европа, както и чл. 5 да води до 
автоматична намеса с военна сила, 
сега САЩ биха били изправени пред 
ситуацията или да бъдат въвлечени 
в конфликт, който не желаят и не 
виждат полза от него, или да се от-
кажат от изпълнение на договорни-
те си задължения. Първата опция би 
унищожила вътрешнополитическата 
подкрепа за НАТО, а в международен 
план ще изолира САЩ от развива-
щия се свят. Втората възможност 
би означавала не само фактическата 
смърт на НАТО, но и разрушаване 
на доверието във всички съюзници и 
партньори на САЩ по света.

Суецката криза има и още едно 
измерение, засягащо НАТО и отно-
шенията между съюзниците. Ако се 
създаде прецедент и САЩ допуснат 
да бъдат изнудени да променят по-
зициите си, изправени пред свършен 
факт, това би могло да изкуши Фе-
дерална република Германия (ФРГ) 
при подходящи условия да рискува да 
предприеме подобна стратегия, за да 
постигне обединение на Германия. 
За разлика от Близкия изток това 
със сигурност би довело до война 
със СССР. Освен това опитите да 
се използват вътрешнополитичес-
ки процеси и събития от съюзници-
те, за да се влияе на американската 
външна политика, би трябвало да се 
пресекат. Ако не бъде направено, Ва-
шингтон почти непрекъснато ще е 
в уязвима позиция заради отворения 
характер на политическата си сис-
тема.

Отвъд всички тези фактори аме-

риканската позиция е и въпрос на 
чест и престиж.10 САЩ от самото 
начало на кризата залагат на дип-
ломацията, а френско-британските 
действия на практика обезсмислят 
всички предприети от тях усилия. 
Освен това Вашингтон е декларирал 
още през 1950 г., че ще окаже подкре-
па на страните в региона, станали 
обект на агресия.11 В случая това се 
оказва Египет. Целият свят гледа 
дали САЩ държат на думата си, а 
в зависимост от решението им и 
съюзниците, и противниците ще на-
правят изводи за бъдещата си поли-
тика: едните дали може да разчитат 
на помощ, а другите докъде може да 
стигнат с провокациите, без да има 
последици за тях. Изправен пред си-
туацията да изпълни поет ангажи-
мент или да подкрепи съюзници от 
НАТО, Айзенхауър избира първото.

Франция и Великобритания пре-
небрегват очевидните признаци, че
САЩ не са съгласни с техните дейс-
твия, защото твърде много разчи-
тат на вътрешнополитическия фак-
тор, като смятат, че той ще им 
помогне да получат американското 
одобрение за операцията. Преди на-
чалото ù Шести американски флот 
в Средиземно море непрекъснато 
създава затруднения пред разполага-
нето на френско-британските сили. 
По-късно САЩ ще бъдат обвинени, 
че с тези действия са попречили во-
енната операция бързо да доведе до 
овладяване на Суецкия канал.12

Това, което шокира Лондон и Па-
риж, е натискът, оказан върху тях да 
прекратят операцията и да се изтег-
лят. Вашингтон отказва на Великоб-
ритания финансова помощ, блокира 
искането ù да я получи от Междуна-
родния валутен фонд (МВФ) и дори 
заплашва, че ще подложи британската 
лира на допълнителен натиск, който 
да доведе до обезценяването ù.13 Заед-
но с това те отказват да доставят 
петрол на двете страни, които започ-
ват да изпитват недостиг поради за-
тварянето на Суецкия канал и ембар-
гото, наложено от Саудитска Арабия 
за участниците в операцията. Имайки 
предвид добрите отношения между 
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Вашингтон и Рияд, може да се приеме, 
че този ход на Кралството, ако не и 
подтикнат, със сигурност е консулти-
ран със САЩ. Останалите страни –
членки на НАТО, също отказват да 
им продават петрол, какъвто те по-
лучават от арабските държави.14 Мо-
тивите за това решение могат да се 
търсят в страха да не бъдат спрени 
също доставките, но и в оказан на-
тиск от страна на САЩ върху тях, за 
да бъдат принудени Франция и Вели-
кобритания бързо да изтеглят силите 
си от Египет. Освен това Вашингтон 
отказва френски и британски сили да 
останат като част от мисията на 
ООН. Това е продиктувано от мисъл-
та, че без подобно изтегляне СССР ще 
поиска негови сили също да участват 
в мисията, а целта на САЩ е да пре-
дотвратят постоянно съветско воен-
но присъствие в региона.

Острата американска реакция има 
много по-дългосрочни цели от кон-
кретния повод и те са да не се допус-
не никога повече подобна ситуация. 
Рискувайки да предизвикат дълбока 
криза в НАТО, САЩ искат да пока-
жат на съюзниците си, че няма да 
позволят да бъдат изнудвани и никой 
не трябва да ги пренебрегва и да дейс-
тва едностранно. Никой не бива да си 
позволява да се отнася със САЩ като 
с второстепенна сила. Ако искат Ва-
шингтон да участва в отбраната на 
Западна Европа и да я защитава, ще 
трябва да се съобразяват с тях, дори 
понякога това да не им харесва. Ре-
акцията на Съединените щати е и 
предупреждение към противниците 
им – държат на думата си и ще от-
стояват принципите си. След като са 
готови да действат толкова безце-
ремонно спрямо съюзниците си, няма 
място за съмнение как биха постъпи-
ли с противниците си.

В известен смисъл САЩ са при-
тиснати да действат така и от 
обстоятелствата. Съветската ин-
тервенция в Унгария* не им оставя 
много място за маневриране. СССР 

не би могъл да бъде осъден за намеса-
та му в Унгария, ако Франция и Ве-
ликобритания останат безнаказани.* 
Подобна политика би била подложена 
на критики за двоен стандарт и би 
имала изключително отрицателен 
ефект върху американските интере-
си в много части на света.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ СУЕЦКАТА 
КРИЗА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 

МЕЖДУ САЩ, ФРАНЦИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ФРГ

Суецката криза, въпреки че не е 
пряко свързана с НАТО, поставя на 
изпитание жизнеността му и има ог-
ромни и дългосрочни последици върху 
взаимоотношенията на водещите 
страни в него. Тя ускорява развитие-
то на определени тенденции не само 
в Съюза, но и извън него – в рамките 
на Западна Европа. Суецката криза 
разкрива съществуващите противо-
речия във взаимоотношенията меж-
ду САЩ и техните водещи съюзници 
в НАТО. Тя показва все по-недовол-
ната и изолирана Франция, която се 
стреми да привлече Великобритания, 
а и други съюзници на своя страна, за 
да отслаби англосаксонската връзка 
и най-вече доминирането на САЩ15 
в Съюза. Париж, който за пореден 
път е недоволен от американската 
политика, отново използва случая, 
за да изрази желанието си водещите 
съюзници в НАТО16 да координират 
действията си по световни въпроси.

До Суецката криза Франция вече 
е загубила увереността си, че САЩ 

* Между 23 октомври и 1 ноември в 
Унгария има спонтанни масови протести 
срещу правителството. Гражданите на-

стояват за демократични промени и из-
лизане от Източния блок. На 4 ноември 
СССР изпраща военни части, които до 10 
ноември потушават протестите.

* Гласуваната на 31 октомври по пред-
ложение на САЩ Резолюция 119 на Съве-
та за сигурност на ООН, призоваваща за 
прекратяване на огъня, допълнително об-
тяга отношенията между съюзниците. Тя 
не е приета поради френско-британското 
вето, но е подкрепена от СССР. За да пре-
одолеят ветото, САЩ свикват извънред-
но заседание на Общото събрание на ООН, 
което приема Резолюция 1001, като това 
е и първото му извънредно заседание.
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са готови да ù окажат помощ в кри-
тична ситуация. Това недоверие дори 
е преминало във враждебност17, за-
щото според Париж Вашингтон це-
ленасочено действа срещу френските 
интереси18. Подобно убеждение личи 
и от факта, че след прекратяване-
то на бойните действия Франция не 
крие, че умишлено е държала САЩ 
в неведение за намеренията си19, до-
като Великобритания се оправдава 
с обстоятелствата20 и прехвърля 
вината върху Париж. Всичко това 
е при положение, че Франция прави 
сериозни компромиси със своите ин-
тереси в Близкия изток, само за да 
гарантира участието на Лондон в 
операцията*. От наличните факти 
можем да се заключи, че за Франция 
задълбочаването на сътрудничест-
вото с Великобритания, породено 
от Суецката криза, не е действие, 
дължащо се на случайно стечение на 
обстоятелствата, а е разглеждано 
като начало на стратегически про-
ект, който трябва да доведе до съз-
даване на европейски център на сила, 
равностоен на САЩ. За постигане-
то на тази цел Франция е готова 
да пренебрегне натиска на САЩ и 
да продължи военната операция, но 
без британска подкрепа това е не-
възможно.21 Затова и отказът на Ве-
ликобритания да продължи бойните 
действия се възприема от Париж не 
просто като предателство, а като 
стратегическо поражение. Отново 
се потвърждава, че връзката между 
Лондон и Вашингтон е изключително 
силна и в този триъгълник Франция 
постоянно ще бъде губеща. Британс-
ките ходове показват, че на Лондон 
не трябва да се разчита и с него не 
може да се гради стратегически съюз, 
целящ ограничаване на американско-

то доминиране не само в НАТО, но 
и в Западна Европа. Великобритания 
винаги ще поставя отношенията си 
със САЩ на първо място и следова-
телно на нея не може да се разчита 
при необходимост.

Англия усеща задълбочаването на 
изолираността на Франция, вижда и 
това, че САЩ се нуждаят от нея 
като европейски стълб в НАТО, като 
това е подсилено и от американска-
та реакция на писмата на съветския 
премиер Булганин, в които се съдър-
жат заплахи към Париж и Лондон. 
Великобритания не се чувства осо-
бено притеснена и смята, че това е 
блъф.22 Причината е, че отделеност-
та на страната от континента, за-
пазването на добрата комуникация 
със САЩ, както и достъпът до аме-
рикански разузнавателни източници 
почти изключват трагично развитие 
на събитията. В крайна сметка бри-
танското спокойствие се крепи най-
вече на факта, че страната също 
разполага с ядрено оръжие и това е 
силен възпиращ фактор. За разлика 
от Лондон Франция е ужасена23, за-
щото няма нито едно от тези пре-
димства и изцяло зависи от САЩ 
по отношение на ядрените гаранции. 
Френските страхове са засилени и 
от факта, че Булганин е изпратил 
писмо на Айзенхауър на 5 ноември, но 
със съвсем различно съдържание.24 В 
него се подчертава отговорността 
на двете суперсили за поддържането 
на международния мир и се предла-
гат съвместни действия за разреша-
ване на Суецката криза.

Въпреки че в публичния отговор 
на американския президент се от-
хвърля възможността за сътрудни-
чество, предупреждава се СССР да не 
се меси в конфликта и се отправят 
критики за действията на Москва в 
Унгария25, в него не се осъждат от-
правените заплахи към съюзниците и 
не се споменава нищо за реакция на 
САЩ при такъв развой на събития-
та. Това дава допълнителни поводи 
на и без това мнителните францу-
зи да се усъмнят дали САЩ няма да 
си сътрудничат със СССР за тяхна 
сметка и дали изобщо наистина са 

* Двете страни имат различни инте-
реси в региона и исторически винаги са 
били противници в тази част на света. 
В опит да укрепи и засили сътрудничест-
вото с Великобритания Франция оттегля 
възраженията си срещу Багдадския пакт, 
който е британски проект, въпреки че 
той е разглеждан като заплаха за френски-
те интереси в Сирия и Ливан.
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готови да ги защитят при евентуал-
но съветско нападение с ядрено оръ-
жие.

Въпреки напрежението между две-
те страни Париж иска Вашингтон и 
дори лично Айзенхауър да препотвър-
ди тези гаранции26, като заяви ясно, 
че е готов да изпълни задълженията 
по чл. 5 от Северноатлантическия до-
говор. Според Франция само ясно 
предупреждение, отправено от САЩ 
към СССР за последствията от евен-
туално нападение, и напомнянето за 
готовността на НАТО да отвърне 
биха предотвратили предприемане-
то на рисковани действия от Моск-
ва. На 6 ноември френският посланик 
във Вашингтон се среща със замес-
тник държавния секретар Хърбърт 
Хувър-младши, настоявайки за подо-
бен ход. Той иска лична среща с пре-
зидента, но му е заявено, че Айзенха-
уър не е във Вашингтон.27 По време 
на разговорите Хувър подчертава, че 
единственият начин нещата да се 
нормализират е Лондон и Париж да 
приемат безусловно резолюцията на 
ООН, призоваваща за прекратяване 
на огъня, изтегляне на силите и из-
пращане мисия на световната орга-
низация. На възражението на френс-
кия посланик, че този въпрос и съвет-
ската заплаха не са едно и също, че 
нямат връзка помежду си, Хувър от-
говаря, че са тясно свързани.

Всъщност Айзенхауър никога не 
се е колебал, че при пряко нападение 
над Франция и Великобритания САЩ 
трябва да се намесят и защитят 
своите европейски съюзници съглас-
но чл. 5 от Вашингтонския договор28, 
но не съобщава това свое мнение на 
Идън и Моле. По този начин иска да 
окаже натиск върху тях да приемат 
американските искания, както и да 
им покаже колко са слаби и зависими. 
За да усили натиска, Вашингтон дори 
разпространява в комуникационната 
мрежа на НАТО неверни съобщения 
за прелитащи съветски самолети над 
Турция, на път към Сирия.29 Въпро-
сът как трябва да се действа спрямо 
Франция и Великобритания предиз-
виква напрежение между президента 
Айзенхауър и държавния секретар 

Джон Дълес. Докато президентът 
е склонен да демонстрира известна 
подкрепа за Париж и Лондон30, Дълес 
е непреклонен и смята, че подобно 
поведение не може да бъде толерира-
но. В крайна сметка успява да нало-
жи своето мнение, че САЩ трябва 
да бъдат безкомпромисни, въпреки 
предпочитанията на Айзенхауер за 
по-мек подход.31 В резултат френско-
то искане да бъде предупредена Мос-
ква е изпълнено едва на 13 ноември, 
когато на пресконференция върховни-
ят командващ в Европа генерал Ал-
фред Грюнтер предупреждава СССР, 
че ще бъде „унищожен“, ако нападне 
Западна Европа.32

Огромен е политическият и пси-
хологическият ефект върху Фран-
ция. Фактът, че САЩ изглеждат 
погълнати от вътрешнополитически 
събития, докато Париж е изправен 
пред заплаха за своето съществува-
не, а Вашингтон дори се опитва да 
се възползва от тази ситуация, за 
да оказва натиск върху своя съюз-
ник, нанася съкрушителен удар върху 
френско-американските отношения, 
в частност и по линя на НАТО, от 
който те няма да се възстановят. 
За Франция Суецката криза е болез-
нено доказателство за няколко неща. 
Първо, това е пълната зависимост 
на Западна Европа и конкретно на 
Франция от САЩ, водеща до ограни-
чена самостоятелност при решава-
не на въпроси и защита на интереси 
от стратегически характер. Второ, 
кризата показва, че винаги същес-
твува опасност САЩ, защитавай-
ки собствените си интереси, да се 
договорят пряко със СССР и двете 
суперсили да действат съвместно 
в ущърб на интересите и позици-
ите на европейските съюзници.* Тре-
то, събитията показват тежестта 
и значението на ядреното оръжие. 
Една от последиците от Суецката 

* Подкрепата и на САЩ, и на СССР за 
резолюцията на ООН, осъждаща военната 
интервенция в Египет, и различното съдър-
жание на писмото, изпратено до Вашинг-
тон в сравнение с изпратените до Париж 
и Лондон.
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криза, пряко засягаща НАТО и еволю-
цията на взаимоотношенията меж-
ду водещите държави в него, е пре-
връщането на ядреното оръжие от 
средство за поразяване на противни-
ка в бойни действия в реален инстру-
мент на външната политика, значи-
телно разширявайки по този начин 
случаите, в които може да бъде 
използвано. Изводът е, че без ядрено 
оръжие Франция винаги може да бъде 
изнудвана не само от СССР, но и от 
своите съюзници. Без него би имала 
второстепенна роля в НАТО спрямо 
САЩ и Великобритания и не би могла 
да влияе върху събитията и вземаните 
решения. Освен това без ядрено оръ-
жие Париж няма как да привлече съюз-
ници за стратегическия си проект да 
бъде създаден европейски център на 
сила, който, както показва Суецката 
криза, е абсолютно задължителен. Но 
дори това хипотетично да е възмож-
но, след разочарованието от Велико-
британия, без държава с такова оръ-
жие този проект остава силно уязвим 
и така до голяма степен губи смисъл.

Въпреки че опитът за страте-
гическо сътрудничество с Велико-
британия се проваля, Франция не се 
отказва от идеята да изгради евро-
пейски център на сила, който да бъде 
равностоен на САЩ. След като най-
силната държава в Западна Европа не 
е готова да участва в такъв проект, 
Париж се обръща към ФРГ*, която 
въпреки че все още се възстановява 
от разгрома във Втората световна 
война и само преди година е приета в 
НАТО, е третата по сила държава и 
има потенциал и ресурс да допринесе 
за успешно реализиране на френска-
та амбиция. Преориентирането към 
този исторически противник не е 
случайно и се дължи на постепенно-
то сближаване на техните интереси 
и виждания за мястото и ролята на 
Западна Европа в отношенията със 
САЩ и в световната политика.

Канцлерът Аденауер, въпреки че 
получава силна американска подкрепа 
за създаването, превъоръжаването и 
приемането на страната в НАТО, 
e все по-недоверчив към САЩ.33 В 
сравнение с Франция ФРГ е много по 
зависима от Америка. Намаляване-
то на напрежението между Вашин-
гтон и Москва е положителен факт, 
но той притеснява в още по-голяма 
степен Бон в сравнение с Париж, за-
щото поражда съмнение дали това не 
е за сметка на Западна Европа и кон-
кретно на ФРГ. За Аденауер различ-
ният текст на писмата, изпратени 
от Булганин, е доказателство за по-
добна тенденция. Той се страхува, че 
САЩ могат да приемат и признаят 
съществуващото статукво, ликвиди-
райки по този начин възможността 
за обединяване на Германия. От дру-
га страна ФРГ се усеща постоянно 
заплашена от „корейски сценарий“ 
и в този смисъл надеждността на 
американския ангажимент е ключо-
во условие за предотвратяване на 
подобно развитие на събитията. В 
Бон винаги е съществувало притес-
нение дали САЩ наистина са готови 
да изпълнят ангажиментите си към 
отбраната на Европа.34 Отказът на 
Айзенхауър моментално и недвусмис-
лено да отхвърли съветската заплаха 
и да декларира готовността си да за-
щити своите съюзници в НАТО под-
силва тези опасения.

Съществуващото недоверие към 
САЩ е потвърдено от действията 
на, ФРГ по време на Суецката кри-
за. За да облекчи финансовия натиск 
върху Франция и Великобритания, тя 
предлага да ускори изплащането на 
следвоенните си задължения към тях. 
Заедно с това Аденауер не отменя 
планираното посещение в Париж на 
6 ноември. Това е ясен знак за дип-
ломатическа и морална подкрепа на 
Париж и отхвърляне на американския 
натиск за изолиране на Франция и Ве-
ликобритания, за да бъдат принуде-
ни да прекратят военната операция 
срещу Египет. Тези действия на Бон 
насърчават и ускоряват тенденция-
та към сближаване с Париж.

Всъщност Аденауер подтиква и 

* Франция вече е предприела действия 
за сближаване с Бон. Тя се е съгласила Са-
арската област да се присъедини към ФРГ. 
Това става с подписания на 27 октомври 
1956 г. договор между двете страни.
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насърчава обезкуражените францу-
зи да не се отказват от идеята за 
изграждане на европейски център на 
сила.35 Канцлерът е стигнал до за-
ключението, че европейските съюз-
ници трябва да обединят сили, за да 
могат да намалят зависимостта си 
от САЩ.36 При срещата в Париж на 
6 ноември той споделя с Моле вижда-
нето си, че Великобритания, Фран-
ция или ФРГ самостоятелно никога 
повече няма да могат да бъдат рав-
ностойни на САЩ и СССР. Ако тези 
държави искат да имат тежест в 
отношенията с Вашингтон и Мос-
ква, както и в международен план, 
това може да стане единствено 
чрез тясно сътрудничество между 
тях. За разлика от Франция, която 
се усеща предадена от Лондон, ФРГ 
продължава да смята, че в проекта 
има място за Великобритания, макар 
и на по-късен етап, когато ще е го-
това за това.

Изграждането на такъв проект, 
но без военно измерение, вече е започ-
нало и в него участват страните –
членки на Европейската общност за 
въглища и стомана (ЕОВС).* По вре-
ме на Суецката криза се провеждат 
финалните преговори за създаване на 
Европейска икономическа общност 
(ЕИО) и Европейска общност за 
атомна енергия (Евратом). Първата 
трябва да доведе до общ пазар между 
страните членки, а втората следва 
да регламентира достъпа до ядрени 
технологии и ноу-хау и използването 
им за мирни цели. Преговорите през 
последните месеци буксуват и посе-
щението на германския канцлер Аде-
науер в Париж на 6 ноември е опит 
да се преодолеят разногласията чрез 
среща на най-високо политическо 
равнище, като оценката в края на 
октомври е била, че срещата няма 
да постигне нищо съществено.37 Су-
ецката криза дава възможност на 
Аденауер да убеди чувстващата се 
изоставена и изолирана Франция да 

оттегли възраженията си, което би 
довело до реализация на проектите. 
За него ЕИО и Евратом са от из-
ключително значение38, тъй като не 
само поставят основите на тясно 
политическо сътрудничество, което 
ще възроди Западна Европа като цен-
тър на сила, но и ще създадат дове-
рие между двете държави, което ще 
отвори пътя за много по-дълбоко и 
трайно обвързване с Франция. Зато-
ва канцлерът не само че насърчава 
Париж да не се отказва от идеята 
за създаване на европейски център 
на сила, но за да осигури френската 
подкрепа за ЕИО и Евратом*. Той, 
въпреки несъгласието на повечето 
министри в собственото си прави-
телство, прави значителни отстъп-
ки по спорните въпроси и поема голе-
ми финансови задължения39 от името 
на ФРГ.

Освен политическото значение на 
ЕИО и Евратом за ФРГ тези проек-
ти имат и чисто практическо изме-
рение. Въпреки поетите финансови 
задължения в дългосрочен план Бон 
би трябвало да спечели от създава-
нето на общ пазар, тъй като гер-
манските стоки са изключително 
конкурентоспособни и икономическо-
то възстановяване на страната се 
основава на износа. В непосредствен 
план далече по-важно е създаването 
на Евратом. За Аденауер осигурява-
нето на достъп до ядрени ноу-хау и 
технологии е от първостепенно зна-
чение.40 Това ще даде възможност на 
германските наука и индустрия да 
бъдат в крак с върховите постиже-
ния в тази перспективна сфера, а и 
още нещо по-важно – при промяна 
на контекста би могло да позволи 
на ФРГ да се освободи от самонало-
женото ограничение и да разработи 
свое ядрено оръжие или поне да го 
получи от съюзниците си. Последно-
то се очертава като напълно реална 
опция. При преговорите за създаване 
на Евратом Франция заявява, че ако 
политическата ситуация го налага, 

* Договорът за ЕОВС е подписан през 
април 1951 г. от Франция, ФРГ, Италия, 
Белгия, Люксембург и Нидерландия, като 
влиза в сила през юли 1952 г.

* Договорите за ЕИО и Евратом са 
подписани в Рим през март 1957 г. и вли-
зат в сила на 1 януари 1958 г.
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ФРГ също трябва да бъде снабдена 
с атомно оръжие.41 При положение, 
че страната, която е най-големият 
противник на превъоръжаването на 
ФРГ, е склонна при определени обсто-
ятелства да приеме такова решение, 
със сигурност останалите съюзници 
също могат да се съгласят. Но нито 
една от тези опции не може да се 
осъществи, дори при най-добро сте-
чение на обстоятелствата, ако Бон 
няма познания и подготвени специа-
листи, а Евратом ще ги осигури.

За разлика от Франция и ФРГ във 
Великобритания Суецката криза не 
води до засилване на европоцентриз-
ма и желание за по-тясно политичес-
ко сътрудничество със съюзниците 
на континента. Напротив, има точ-
но обратен ефект. Лондон, подобно 
на Париж, също се чувства предаден 
и възприема американските действия 
като целящи да отслабят британс-
кото влияние в района на Близкия из-
ток и да защитят интересите на 
Вашингтон, дори това да е за смет-
ка на техните съюзници в НАТО.42 За 
Великобритания позицията на САЩ 
е лицемерна, защото когато са за-
страшени американските интереси, 
Вашингтон не се колебае да действа 
силово43, което обаче не е позволено 
на Великобритания и Франция. От 
тази гледна точка това е и първият 
извод за Лондон от Суецката криза –
Великобритания вече не е Велика си-
ла, която може да действа самосто-
ятелно и да бъде равностойна на 
САЩ и СССР. Кризата показва, че в 
света има само две суперсили, които, 
макар че са противници, при опреде-
лени условия могат да работят заед-
но срещу европейските интереси.

Ако за Великобритания Суецката 
криза е преломен момент, в който 
тя осъзнава, че вече няма решава-
ща роля в световната политика и е 
невъзможно да поддържа влиянието 
си дори в региони, където има дъл-
га история на присъствие, за САЩ 
това не е новина. Вашингтон смя-
та, че Лондон отдавна е в процес на
отслабване и кризата е поредното 
доказателство за това.44 При поло-
жение, че Великобритания не е дори 

приблизително равностойна на САЩ, 
това означава предефиниране на спе-
циалните отношения между тях. 
Вместо сътрудничество между рав-
ни в бъдеще те ще са с асиметричен 
характер, като Вашингтон ще има 
доминираща роля в този неформален 
съюз.

За да компенсира отслабващото 
си влияние* и да не допусне отново 
да попадне в изолация или изправе-
на сама срещу СССР, за разлика от 
Франция, Великобритания предпри-
ема политика, насочена към още по-
тясно сближаване със САЩ. Лондон 
решава, че винаги ще се консултира с 
тях и няма да предприема значител-
ни външнополитически инициативи 
и действия, без преди това да си е 
осигурил подкрепата на Вашингтон.45 
Този принцип ще залегне в основата 
на британската външна политика 
през следващите десетилетия. Дейс-
твайки по този начин, Лондон иска 
не просто да си гарантира американ-
ската подкрепа, а да се превърне в 
най-доверения съюзник на САЩ, кой-
то ще бъде търсен за съвет и мне-
ние, преди когото и да било друг. Ве-
ликобритания смята, че благодарение 
на тази близост това ще ù позволи 
да влияе върху решенията, вземани 
във Вашингтон.

Приемането на този подход и 
превръщането му в основополагащ 
за британската външна политика са 
продиктувани не само от политичес-
ките, икономическите, културните 
и историческите връзки между две-
те държави. Омаловажаването на 
специалните отношения чрез отказа 
на Антъни Идън да се консултира 
или поне да информира САЩ за под-
готвяната операция създава сериоз-
но вътрешно разделение дори в ре-
диците на собствената му партия, 
в резултат на което той подава ос-
тавка през януари 1957 г. Запомнили 
този урок, следващите британски 

* Суецката криза ускорява процеса на 
свиване на Британската империя. Тя пос-
тавя началото на „изтегляне източно от 
Суец“, а отделно през 60-те години тя губи 
и колониите си в Африка.
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премиери се стремят да избягнат по-
добна грешка, за да не повторят не-
говата политическа съдба. Трябва да 
се отбележи, че във Франция такова 
разделение не се наблюдава. Въпреки 
че има разногласия и критики към 
правителството не само от опо-
зицията, те са свързани с това как 
трябва да се действа и не засягат 
въпроса за отношенията със САЩ, 
към които има всеобщо споделени 
отрицателни нагласи.

Когато Суецката криза се анали-
зира отвъд непосредствените съби-
тия, може да се заключи, че тя е 
опит на Великобритания и Франция 
да се еманципират от американско-
то доминиране в областта на външ-
ната политика и сигурността след 
края на Втората световна война. 
Провалът на този опит показва не 
само колко безпомощна е Западна Ев-
ропа, но и колко силно е доминиране-
то на САЩ върху съюзниците им в 
НАТО. Последиците от това са в 
три насоки. Първата е, че Франция 
ще предприеме решителни стъпки да 
промени това положение, дори да оз-
начава влошаване на отношенията и 
противопоставяне на САЩ. Целта, 
която Париж ще си постави, е да 
бъде способен да действа независимо 
и самостоятелно, за да може вина-
ги и при всякакви условия да защити 
своите интереси. Останалите ев-
ропейски съюзници в НАТО ще при-
емат доминирането на САЩ, като 
по този начин Франция ще остане 
единствената страна – членка на 
Съюза, готова да оспори американс-
ките позиции в Европа.

За разлика от Париж Велико-
британия ще потърси още по-тясно 
сближаване с Вашингтон и плътно 
ще следва американската политика. 
Лондон ще разчита на специалните 
отношения и на способността си да 
влияе върху тези, вземани от САЩ, 
за да защити британските интереси. 
Третият водещ европейски съюзник 
в НАТО – ФРГ, ще се стреми да ба-
лансира между двете тенденции. От 
една страна, Бон активно ще учас-
тва и ще подкрепя изграждането на 
европейски властови център, за да 

има резервна алтернатива САЩ. От 
друга страна, е в силно уязвимо по-
ложение* и следователно твърде за-
висим от американските гаранции за 
сигурността си. Поради тази причи-
на ще избягва появата на силни про-
тиворечия в отношенията със САЩ. 
С други думи, ФРГ ще се опитва да 
извлече максимални ползи и да за-
щити интересите си, като съчетае 
участието в европейския интеграци-
онен процес със запазване на добрите 
връзки с Вашингтон. Проблемът е, 
че тази стратегия е възможна само 
при едно условие – европейската ин-
теграция да не придобива антиамери-
канска насоченост. Тази позиция ще 
поражда напрежение в отношенията 
с Франция, която възприема интег-
рацията именно през тази призма.

Втората последица е пряко свър-
зана с функционирането на НАТО. 
Суецката криза окончателно разкри-
ва необходимостта от задълбочаване 
на политическите консултации между 
съюзниците отвъд военното планира-
не. Това е отчетено в представения 
през декември 1956 г. доклад за невоен-
ното сътрудничество в НАТО, който 
е силно повлиян от кризата. Направе-
ните препоръки страните членки да 
информират останалите съюзници за 
всичко, което може да засегне НАТО, 
да се провеждат предварителни кон-
султации преди някоя от тях да пред-
приеме каквито и да било действия, 
които ще имат ефект върху Съюза, 
всяка държава членка при разработ-
ване на националната си политика 
да отчита интересите и позициите 
на останалите съюзници, особено на 
пряко засегнатите, целят да предот-
вратят възникването на подобна 
криза. Това ще се окаже невъзможно, 
защото, въпреки че докладът е при-
ет без възражения, изпълнението на 
тези принципи ще бъде доста услов-
но, когато са засегнати важни нацио-
нални интереси на водещите държави 
в НАТО.

* Страната е разделена, непосредстве-
но граничеща със Съветския блок и на ней-
на територия при евентуален конфликт 
биха се водили основните бойни действия.
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Третата последица от демонс-
трираната безпомощност на воде-
щите западноевропейски държави е 
насърчаването и засилването на ан-
тиколониалните и освободителните 
движения в Третия свят.

Четвъртата последица е кратко-
срочна, сравнена с другите две, но 
и много по-опасно. СССР остава с 
убеждението, че ескалирането на 
конфликта, агресивността и ядре-
ните заплахи са печеливша полити-
ка при кризи в отношенията със за-
падните държави. Прилагането на 
този подход от съветското ръко-
водство ще доведе до Кубинската 
криза през 1962 г., която ще изпра-

ви света на ръба на ядрен конфликт.
За САЩ Суецката криза е първи-

ят случай, когато има пряк и неизбе-
жен сблъсък между ангажиментите 
към съюзниците в Европа и ролята 
им на глобална суперсила. Напрежение 
по тази линия в американската вън-
шна политика съществува още от 
създаването на НАТО, но до този 
момент Вашингтон сравнително 
успешно успява да съвмести изпъл-
няването на двете роли. В онзи мо-
мент Съединените щати за първи 
път трябва да изберат еднозначно 
една от тях и те го правят46, давай-
ки предимство на ангажиментите си 
като глобална суперсила.
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Традициите на всяка държава се 
формират с историческото ù 
развитие. Те са свързани как-

то с вътрешните взаимоотношения 
между органи, институции, официал-
ни лица и населението, така и с вън-
шните ù контакти със субектите на 
международните отношения. В меж-
дународен и във вътрешен план цел-
та е държавата да бъде представена 
на достатъчно високо равнище и в 
положителен аспект. Това се осъщес-
твява с всички налични средства, но 
основните във външнополитически 
план са дипломацията и военната 
дипломация.

Актуалността на проблема за под-
готовката, отговорностите, функ-
циите и задачите на военния аташе 
в служба на държавните органи и ин-
ституции произтича от необходи-
мостта за оптимизиране на струк-
турите в армията и военнодипло-
матическия корпус в контекста на 
необходимостта от търсене на нови 
пътища за стабилизация в управлени-
ето на човешкия фактор, основани 
на определена визия за развитие на 
Службата на военния аташе на Ре-
публика България. От повече от два-

ПОДГОТОВКА, ОТГОВОРНОСТИ, 
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 
НА ВОЕННИЯ АТАШЕ

Майор д-р Галин ИВАНОВ

The article „Training, responsibilities, functions and tasks of the military attache“ (author 
Major Galin Ivanov, PhD) makes a brief retrospective analysis of the position of the military 
attache. It analyzes the basic functions, tasks and preparation of the military attaché and 
their interaction with public authorities and institutions in the country of accreditation. It 
also covers the relevant activities, protocol order and relations with the military diplomatic 
corps. Finally, the paper offers ideas how to develop in the short term standard procedures for 
operation of military attachés abroad and in the foreseeable future it is proposed to develop 
a national strategy for the development of the Office of the Military Attaché of the Republic 
of Bulgaria.

Key words: diplomacy, military diplomacy, attache, military attache, military and diplomatic 
corps, the military attaché service, protocol order and protocol relations.

десет и три години всички сфери на 
дейност на българското общество и 
армията са обхванати от огромни 
трансформации, което предизвиква и 
налага нов подход за дейността на 
Службата на военния аташе, който 
изисква иновационно мислене, твор-
ческо ръководство, ресурсно обезпе-
чаване и целенасочени действия.

Интересът към темата за отно-
шенията между военните аташета 
и държавните органи и институции е 
провокиран от факта, че проблемът 
не е разработен цялостно в българс-
ката теория и у нас липсват значи-
ми научни публикации по тази тема. 
Движещата сила за работа по този 
проблем е свързана с особеното и 
значимо място, което заема Служба-
та на военния аташе, като част от 
процеса за изграждане отбранител-
ните способности на Република Бъл-
гария и укрепване организационното 
изграждане на Българската армия.

Представянето на тезите на ав-
тора допринася за развитието на те-
оретичната и практическата основа 
на дейността на военните аташета 
в държавата на акредитация и в Бъл-
гария, както и тяхното взаимодейс-



131

К
РЪ

ГО
ВРА

ТИ
твие с държавните органи и инсти-
туции. Регионалните, европейските 
и световните промени, а и предиз-
викателствата в условията на фор-
миращи се нови отношения налагат, 
освен чисто войсковите аспекти, да 
се развиват и начинанията, свързани 
с военната дипломация. Дейности-
те, осъществявани от военнодипло-
матическия корпус, поставят фун-
дамента на военнополитическите 
отношения между две страни. Така 
се предоставя възможност за фор-
миране на мнение у партньорите за 
двустранните отношения, свързани 
с отбраната на страната, както и 
към предстоящи задачи по време на 
операции и мисии, включващи сложен 
комплекс от чисто войскови дейнос-
ти, предхождани от проверка на го-
товността и оценка.

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ 
НА ДЛЪЖНОСТТА АТАШЕ

Думата аташе произлиза от 
френски език – attaché (аташи), и да-
тира от XVII век, което в превод на 
български означава приложен. Могат 
да бъдат дадени доста определения 
за аташе, но може да се акцентира 
върху една от най-точните и кратки 
дефиниции: лице от дипломатическа 
мисия, назначено да се занимава с 
определен кръг въпроси (военни, тър-
говски, финансови, както и такива, 
свързани с печата)1.

Длъжността на военния аташе 
възниква през XVII век, по времето 
на Тридесетгодишната война, когато 
кардинал Ришельо изпраща офицери в 
чужбина, които да поддържат връзка 
със съюзниците и да наблюдават съби-
тията във военната сфера, както и да 
събират и анализират разузнавателна 
информация.2 През XVIII век започва 
практиката за назначаване на военни 
аташета в посолствата. До XIX век 
повечето страни имат военни ата-
шета – тенденция, подкрепена от 
възникването на национални военни 
институции и градежа на колониални 
империи. Следващият XX век донася 
значителни промени в числеността и 
подготовката на армиите по света. 

Необходимостта от военни аташета 
се засилва със създаването на нови дър-
жави, развиването и усложняването 
на оръжейните системи, засилената 
роля на разузнаването. През 1961 г., 
когато правата и задълженията на 
дипломатите се систематизират от 
Виенската конвенция, военните ата-
шета получават също такъв статут. 
Промените, настъпили след края на 
Студената война, правят ролята 
на военния аташе още по-предизви-
кателна и го поставят на ключово 
място в националната военна дипло-
мация. Освен с традиционните си за-
дачи военният аташе е изправен пред 
проблеми като: реформа в сектора на 
отбраната и сигурността в демокра-
тизиращи се държави, мироопазване и 
гражданска защита, военнообразова-
телна система, тероризъм.

Обсегът на задачите на военния 
аташе се разширява, но нарастват и 
изискванията към техническата екс-
пертиза и политическите му умения. 
Очевидно е, че тази тенденция ще 
продължи и в бъдеще. Много страни 
преоценяват системата на военния 
аташе и преосмислят въпросите, свър-
зани с ръководенето, обучаването и 
назначаването на военните аташе-
та. Предизвикателството е в при-
способяване на системата за наци-
онална сигурност към съвременните 
изисквания, при спазване на бюджет-
ните ограничения, които понякога са 
значителни.

ОБХВАТ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ 
НА ВОЕННИЯ АТАШЕ

Военният аташе е член на въоръ-
жените сили, който служи в посол-
ство, като представител на воен-
ното ведомство на страната си в 
чужбина, и в качеството си на такъв 
се ползва с дипломатически статут 
и имунитет. „Военен аташе“ е обоб-
щено понятие, което покрива всич-
ки видове въоръжени сили, макар че 
по-големи страни могат да назначат 
аташе, който да представлява само 
един определен вид сили – например 
военновъздушни или военноморски.

Службата на военния аташе към 
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дипломатическите представителс-
тва на Република България може да 
включва аташе по отбраната, воен-
ни аташета по видовете въоръжени 
сили, помощник-аташе по отбраната 
(помощник военни аташета), техни-
чески сътрудници (секретари, прево-
дачи и др).3

Съгласно изискванията на длъж-
ностните характеристики за аташе-
та се назначават различни категории 
военнослужещи към дипломатически-
те представителства на Република 
България с определени военни звания:

• За аташе по отбраната могат 
да бъдат назначавани военнослуже-
щи с военно звание „подполковник“/
„капитан II ранг“, „полковник“/
„капитан I ранг“) или военнослужещи 
с висши офицерски звания.

• За военни аташета по видовете 
въоръжени сили и помощник военни 
аташета могат да бъдат назначава-
ни военнослужещи със старши офи-
церски звания („майор“/„капитан III
ранг“, „подполковник“/„капитан II ранг“ 
и „полковник“/„капитан I ранг“).

• За технически сътрудници (сек-
ретари, преводачи и др.) могат да 
бъдат назначавани военнослужещи с 
младши офицерски звания („лейте-
нант“, „старши лейтенант“, „ка-
питан“/„капитан-лейтенант“), воен-
нослужещи с военно звание „офицерс-
ки кандидат“ 1-ви (2-ри) клас или със 
сержантски (старшински) звания. На 
тези длъжности нормативната уред-
ба позволява да бъдат и назначавани 
и цивилни служители.

Обичайният мандат на военния 
аташе е три години.4 Както и при 
дипломатите, целта е да се наме-
ри баланс между необходимостта да 
опознае обстановката в приемащата 
страна, да допринася за системата с 
опита си, но и предпазване от пре-
калено желание на всяка цена да се 
остане на поста. Макар и да има въз-
можност за удължаване, както и за 
втори мандат, това не е правило в 
назначенията на военните аташета.

Удължаването на мандата за пе-
риод до една година може да стане 
със заповед на министъра на от-
браната на Република България след 

съгласуване с министъра на външни-
те работи.5 Длъжността обикнове-
но не се възприема като стъпка в 
кариерата, а по-скоро като единична 
възможност.

Дипломатическият статут на 
военния аташе е дефиниран във Ви-
енската конвенция за дипломатичес-
ките отношения от 18 април 1961 г. 
и осигурява имунитет на лица в за-
висимост от техния ранг в дипло-
матическата мисия. В Конвенцията 
е определен и юридическият статут 
на военния аташе. В чл. 7 е записа-
но: „Изпращащата държава може 
свободно да назначава членовете на 
персонала на представителството, 
с изключение на случаите, предви-
дени в членове 5, 8, 9 и 11. Що се 
отнася до военните, военноморски-
те или военновъздушните аташета, 
приемащата държава може да поиска 
техните имена предварително да ù 
се съобщават, за да получат нейно-
то одобрение“.6 Става ясно, че во-
енните аташета се смятат за чле-
нове на дипломатическия състав и 
по тази причина се ползват с пълен 
имунитет.

Преди назначаване на длъжност в 
Службата на военния аташе в дър-
жавата на акредитация военният 
аташе преминава предварителна 
подготовка, която се характеризира 
с няколко основни елемента:

• Специализирано езиково обучение, 
което може да продължи от няколко 
месеца до година. Има възможност 
то да предхожда магистърска сте-
пен или курс за обучение в приемаща-
та страна. Необходимото ниво на 
владеене на местния език зависи от 
спецификите на приемащата страна, 
тъй като за установяване на ефек-
тивни отношения с нейните военни 
структури може да са необходими 
съвсем повърхностни езикови позна-
ния (в комбинация с добро ниво на 
владеене на английски език) или пък 
езикова култура, близка до нивото на 
владеене на майчиния език.

• Обучение, съответстващо на не-
говите служебни задължения – напри-
мер политика за сигурност и отбрана, 
разузнаване, протокол, структура на
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въоръжените сили, контрол над въо-
ръженията, контрол над износа на 
оръжия и специализирано компютър-
но обучение.

• Културно обучение, което цели 
военният аташе да се аклиматизи-
ра по-лесно в приемащата страна, 
като в някои държави – Франция и 
Швейцария например, през такова 
обучение може да преминава и съпру-
гата/съпругът и останалите членове 
на семейството на аташето.

• обучение, свързано с вербуване и 
добиване на нерегламентирана инфор-
мация.

След като встъпи в длъжност, во-
енният аташе може да продължи да 
изучава местния език. Допълнителни 
възможности възникват при перио-
дичните срещи с военнослужещи в из-
пращащата страна и при годишните 
конференции на военните аташета. 
Традиционно обучението на военни-
те аташета на България се провежда 
единствено на национално равнище.

Военният аташе обикновено от-
говаря за всички аспекти на дву-
странните отношения в областта 
на отбраната. Някои страни назна-
чават и аташета, които да отгова-
рят за въпроси на сигурността – на-
пример миграционни или полицейски и 
съдебни въпроси.

Военнослужещи на дадена страна 
могат да служат и в национална воен-
на мисия към регионална организация –
например НАТО, Европейски съюз 
или ООН. Това са обикновено лица, 
назначавани като военни съветници 
или ръководители на мисии. Назна-
чения от този тип най-често имат 
многостранен характер, докато пос-
тът на военния аташе се основава 
на двустранни отношения между во-
енни ведомства.

Другата страна на монетата е, че 
военната дипломация и шпионажът, 
или събирането на разузнавателна 
информация, са тясно свързани. По-
солствата са изходен пункт както за 
дипломати, така и за шпиони. Част 
от задълженията на дипломатите е 
да събират информация за страната 
на местопребиваване с всички раз-
решени от местните закони средс-

тва. Например задачите на военния 
аташе в дипломатическата мисия 
включват събиране на информация 
за въоръжените сили на страната. 
Те не са тайна и страната домакин 
дори го кани да присъства на воен-
ни паради, учения и др. Има обаче и 
шпиони, които използват дейността 
си в посолството като прикритие за 
истинските си задачи – да осъщест-
вяват контакти, да вербуват инфор-
матори и да събират информация. В 
екстремни ситуации дори може да 
им се възложат задачи за подкрепя-
не противниците на действащия в 
страната режим или осъществяване 
на саботажни действия.

Събираната чрез шпионаж инфор-
мация винаги е играла изключително 
важна роля. Контролът над въоръже-
нията едва ли е възможен без спът-
никово разузнаване и агентурни дан-
ни. Събраната по този начин инфор-
мация е полезна както при прегово-
ри с различно естество (доставяне 
на въоръжение и техника, обучение, 
търговски преговори), така и при 
защита на националните интереси. 
Неофициалната дипломация от веко-
ве се използва за комуникация между 
държавите. Дипломати работят, за 
да вербуват хора от други нации, ко-
ито биха могли да осигурят достъп 
до неофициални и официални държав-
ни лидери. В някои случаи – например 
установяване на връзки между две 
противопоставящи се страни, голя-
ма част от дипломацията е чрез по-
луофициални канали, чрез използване 
на академични членове, политически 
институти и дарителски организа-
ции. Така е и при ситуации, когато 
дадено правителство иска да изрази 
намерение или да предложи метод 
за решаване на дипломатически си-
туации, но не и официална позиция. 
Неофициалната дипломация е нещо 
специфично, при която неслужебни 
лица (учени, пенсионирани цивилни 
и военни служители, общественици, 
социални активисти) се ангажират в 
диалог с цел разрешаване на конфлик-
ти или изграждане на доверие.

Като проблемни въпроси, свърза-
ни с обучението на бъдещите воен-
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ни аташета, могат да се посочат 
липсата на нужния квалифициран ха-
билитиран състав за обучение, не-
достигът на специалисти по араб-
ски език, застаряващият експертен 
състав, който да предоставя на обу-
чаемите актуални техники за вер-
бовка и събиране на разузнавателна
информация, както и за дейности, 
свързани с киберсигурността и кибер-
шпионажа. Няма разработена един-
на система за кариерно развитие на 
военнодипломатическия корпус на 
България, което демотивира личния 
състав и води на отлив на млади кад-
ри. Наблюдава се доброволно напуска-
не на системата от офицери, които 
не виждат перспектива за кариерно 
израстване, както и на работоспо-
собни офицери с голям опит поради 
несигурност, постоянни преструкту-
рирания, оптимизации и съкращения 
в службата.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
НА ВОЕННИЯ АТАШЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ 
С ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

И ИНСТИТУЦИИ В ДЪРЖАВАТА 
НА АКРЕДИТАЦИЯ

Военните аташета са предста-
вители на министъра на отбраната 
на Република България в страните на 
акредитация. Те го подпомагат при 
осъществяване на правомощията му 
в областта на международното во-
енно сътрудничество. Координират 
взаимодействието във военната об-
ласт с приемащата държава и участ-
ват в подготовката и изготвянето 
на двустранни документи (договори, 
планове, споразумения, протоколи и 
др.) в отбранителната сфера, а под-
помагат и тяхното изпълнение. Ор-
ганизират и осигуряват работата на 
военни делегации в страната на акре-
дитация и в България. Съдействат за 
осъществяване на съвместни програ-
ми във военнообразователното дело, 
включително обмен на кадри и тяхно-
то обучение. Приоритетно място в 
дейността им заемат и ангажимен-
тите, произтичащи от членството 
на страната ни в НАТО и ЕС и от 

участието ù в колективната евро-
пейска и евро-атлантическа система 
за сигурност.

Служба „Военна информация“ осъ-
ществява общото ръководство на 
Службата на военния аташе, като 
поставя задачи и следи за тяхно-
то изпълнение, упражнява контрол 
над дейността ù.

Службата на военния аташе е 
автономна по отношение на специ-
фичната си дейност, води самосто-
ятелна документация и кореспонден-
ция със служба „Военна информация“. 
Ръководителят на Службата на во-
енния аташе представя на ръководи-
теля на дипломатическото предста-
вителство обща информация за дей-
ността на Службата и за характера 
на изпълняваните задачи.7

Понастоящем Министерството 
на отбраната на Република България е 
представено от 24 служби на военния 
аташе, акредитирани в 40 страни от 
Европа, Азия, Африка и Северна Аме-
рика. От тях 16 са акредитирани за 
една страна, а 8 – за общо 24 страни. 
От осемте служби на военния аташе 
една е акредитирана за 5 страни, 2 са 
за 4 страни, една е за 3 страни, а 4 са 
за 2 страни (фиг. 1).8

За сравнение Швейцария има 17 
военни аташета, които са акредити-
рани за 72 страни, а системата на 
военните аташета на САЩ включ-
ва няколкостотин дипломати в най-
малко 135 страни по света.9

Ръководителят на Службата на 
военния аташе е най-старшият офи-
цер в нея. Той организира и конт-
ролира изпълнението на задачите и 
планираните мероприятия в съот-
ветствие с получените указания от 
Служба „Военна информация“. До-
кладва по установения ред за хода на 
изпълнението на задачите и за въз-
никналите проблеми и прави предло-
жения за подобряване дейността на 
Службата.10

Основните функции на военния ата-
ше са многообразни и включват дей-
ности, които спомагат за издигане 
имиджа на България и на нейните 
въоръжени сили в международен план, 
както и за подобряване национална-
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Фиг. 1

та сигурност и отбраната на стра-
ната. Те са следните:

• защитава военните и отбрани-
телните интереси на България;

• представлява военните власти 
на страната си и контактува с тези 
на приемащата страна;

• добива, обработва и изпраща в 
Служба „Военна информация“ актуал-
на разузнавателна информация, като 
съблюдава местните закони и специ-
фичните за държавата на акредита-
ция условия по отношение на добива-
нето и ползването на информация;

• добива, обработва и изпраща не-
регламентирана разузнавателна ин-
формация с помощта на неофициал-
ни канали (понякога и нерегламенти-
рани контакти) в разузнавателната 
служба;

• подпомага отбранителната по-
литика и осигурява военна мрежа, ко-
ято да е способна да действа дори 
при условия на затруднени или огра-
ничени двустранни отношения;

• действа като съветник по во-
енните и въпросите на сигурността 
на посланика си и състава на посол-
ството;

• допринася за координиране на 
военното сътрудничество с държа-
вата на акредитация;

• наблюдава условията, свърза-
ни със сигурността на приемащата 
страна и докладва на институциите 
на изпращащата страна;

• наблюдава и ръководи дейностите 
от военно естество, военната дипло-
мация и сътрудничеството в област-
та на сигурността, в рамките както 
на двустранните, така и на много-
странните програми на НАТО и ЕС;

• съдейства чрез предоставяне на 
официална и неофициална информация 
на родната си отбранителна индуст-
рия и военнопромишлен комплекс;

• участва в подготовката за сключ-
ването и изпълнението на двустран-
ни договори, споразумения, протоко-
ли и други международни актове по 
военното сътрудничество с органи и 
организации от държавата на акреди-
тация;

• участва, ако се наложи, в управ-
лението на операции в случай на въз-
никнали кризи;

• оказва съдействие на военнослу-
жещи и цивилни служители от Минис-
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терството на отбраната, Българска-
та армия и структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбрана-
та при изпълнение на служебни задачи 
в държавата на акредитация.

Функционалните задължения на 
военния аташе са свързани с взаимо-
действие с ръководителя и служите-
лите на дипломатическото предста-
вителство, към което е Службата на 
военния аташе, компетентните ор-
гани на министерството на отбрана-
та и щаба на отбрана (или генералния 
щаб) в държавата на акредитация, 
представители на международни во-
енни или граждански органи (както и 
организации, чието седалище е в дър-
жавата на акредитация), военнодипло-
матическия корпус и асоциацията на 
военните аташета в държавата на 
акредитация, а на последно място, но 
не и по-важност, с представители на 
военнопромишления комплекс в дър-
жавата на акредитация. Представен 
е примерен модел на взаимодействие 
и взаимовръзки на военния аташе в 
страната на акредитация (фиг. 2).

Тук проблемните въпроси са свър-
зани с недостатъчна координираност 
на действията (по определени дей-
ности и въпроси) между Министерс-
твото на отбраната и Министерс-
твото на външните работи, които 
рефлектират върху работата на во-
енните аташета в дипломатически-
те представителства на Република 
България. Налице е и финансовата 
неосигуреност на военните аташе-
та, която е предпоставка за неефек-
тивно изпълнение на задачи, свързани 
с добиване на оперативна информа-
ция, целяща подпомагане национална-
та сигурност на страната.

ПРОТОКОЛЕН РЕД 
И ОТНОШЕНИЯ 

С ВОЕННОДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ 
КОРПУС

Осигуряването на официалната дей-
ност, организирането и провеждане-
то на официални срещи и посещения, 
както и на церемонии (за краткост 
наричани официални мероприятия) 
изискват да се познават техните 

съставни елементи. Основни прото-
колни мероприятия са военните це-
ремонии, посещенията на български 
военни делегации в чужбина и на чуж-
дестранни военни делегации в Бълга-
рия и чужбина, приемите, официални-
те срещи и отношенията с военно-
дипломатическия корпус, акредитиран 
в Република България.

Военният протокол и военните 
церемонии са насочени към военните 
дипломати, ползват се и са обект на 
организиране и изпълнение и от тях. 
В съответствие с международната 
нормативна база военните аташета 
имат определени привилегии, облекче-
ния и имунитети.11 Спазването им е 
отговорност както на Министерс-
твото на външните работи12, така и 
на всички лица, с които те осъщест-
вяват контакт в това им качество, 
включително лична и имуществена 
неприкосновеност, на кореспонденци-
ята им и др. Трябва да се подпомагат 
осъществяването и поддържането на 
контакти от тяхна страна с дър-
жавните органи и службите на дру-
гите военни дипломати в страната, 
особено при изрично искане за това.

Поради спецификата на военната 
област, в която работят военните 
аташета, чуждестранните военни 
аташета не се посрещат при пър-
вото им влизане в страната и не 
се изпращат при окончателното им 
отпътуване, няма връчване на акре-
дитивни писма и др. Правата им се 
спазват от представители на Ми-
нистерството на отбраната, но до 
обема, който е необходим и ги засяга, 
за да се следи за прилагането на иму-
нитетите и привилегиите.

Когато служителите по протоко-
ла отправят предложение до високо-
поставените лица за ангажиране на 
военен дипломат, имат предвид рабо-
тата му в областта на международ-
ното военно сътрудничество, задъл-
женията му по протоколно-предста-
вителната дейност и организацията 
на тяхното изпълнение. Дадената ин-
формация се използва при подготов-
ката на протоколни събития, като 
се отчитат редът за комуникация и 
привличане на военните аташета за 
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Фиг. 2. Примерен модел на взаимодействие 
и взаимовръзки на военния аташе

                   

>�����	�����
�� ��������

?	�	���	�
@�/B� ��
��������

>	C�.�������
��	��� �

;��C������
��;��������

��	���-
���������E	���

����.� �
��������
 ��

��	����	 ����	��

F�	�������	��
�� ��	���-

�������	��

�����	��

-�.C�
„��	���

��G������
”

>�����	�����
�� ��������

B� ��
��������H	�	;���	�������

�������� E�	�
�	�G������� �

�;	��.��� ������

I�G����������
������

J��������
������

K:�C���, � ��
�� 	
���	������� ��	���
�

����	

F���	� ��
�	�	�:������
�:��	�����	 ��
�����;��	 ��

�	���	

L	�.����
/:�;���


L:�������	� ��
���������E	�����
��	�������	�����

��MHMH �N�OM

участие, както и дейностите, които 
те могат да извършват в интерес на 
събитието.

В нормативната уредба подробно 
се посочва, че военният аташе учас-
тва в организирането, осигуряване-
то и работата на военните деле-
гации на министъра, заместник-ми-
нистрите, началника на отбраната, 
заместник-началниците на отбрана-
та, на командващия на Съвместно-
то командване на силите и на ко-

мандирите на видовете въоръжени 
сили.13 Нормите дават възможност 
за участие и при друго равнище на 
делегациите, което разширява дей-
ността му до пълния обхват на 
военния протокол. Нещо повече, в 
текстовете се описва участието 
на военния аташе в протоколните 
мероприятия за осигуряване на фи-
нансирането и за отчитането по 
негова линия. Военните дипломати 
спазват военния протокол и в от-
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ношенията си с чуждестранните и 
международните институции.

Ръководители на задгранични пред-
ставителства и военни аташета 
на България в чужбина се назнача-
ват след предварително съгласуване 
и след решение на съответния ор-
ган на държавната власт. Дирекция 
„Държавен протокол“ на Министерс-
твото на външните работи изпраща 
чрез съответното дипломатическо 
представителство на България в при-
емащата страна или съответното 
дипломатическо представителство 
у нас искане за агреман или съгласие, 
придружено от подробна биографич-
на справка за предложения кандидат. 
При получаване по същия път на 
положителен отговор от приема-
щата страна дирекция „Държавен 
протокол“ на Министерството на 
външните работи уведомява с писмо 
органа на държавната власт, който 
изпраща кандидата.14

Може да се направи извод, че воен-
ните аташета могат да бъдат част 
от делегациите, но и в позиция на ор-
ганизатори на посещения, т.е. „про-
токолно обслужвани“ и „протоколно 
обслужващи“ лица. Регламентирано-
то в тези нормативни документи 
и включената в тях формулировка 
„протоколно-представителна дей-
ност“ дава възможност отношени-
ята с военните аташета да бъдат 
включени в обхвата на военния про-
токол и военните церемонии. Това 
обуславя разглеждането им като 
един от видовете отношения и като 
участници в процеса.

Военният аташе на държава, ак-
редитиран за приемащата страна, е 
представител на съответния изпра-
щащ министър на отбраната (или 
равен по ранг и длъжност, в зависи-
мост от държавното устройство) и 
подпомага дейността му в областта 
си на действие. Тя включва осъщес-
твяване на официални контакти; 
уреждане на въпроси по международ-
ното военно сътрудничество; под-
писване и изпълняване на официал-
ни документи с военен характер, 
включително договори, споразуме-
ния, технически споразумения и др.; 

подпомагане на военни делегации на 
територията на страната на акре-
дитация; обмен на информация и пер-
сонал по отношение на военното об-
разование; ангажименти, свързани с 
членството на изпращащата страна 
в международни организации и съюзи 
и мисии зад граница, специализирани 
задачи.15

От гледна точка на страната, в 
която са акредитирани военните ата-
шета, те се класифицират като чуж-
дестранни дипломатически предста-
вители, които осъществяват най-
тясна връзка и поддържат всекидне-
вен контакт с видовете въоръжени 
сили на приемащата страна. Аташе-
тата, акредитирани в България, от-
говарят за контактите и връзките 
с нашата страна, но се делят на два 
вида по мястото на установяването 
им – със седалище на територията 
и извън територията на приемаща-
та страна. Тези пък, които са извън 
територията на страната, могат 
да имат седалище в съседна или дори 
в собствената си държава. Такъв е 
примерът с военновъздушния аташе 
на Полша полковник Адам Зугай, ак-
редитиран през 2011 г. за България. 
Той е със седалище в България и ос-
вен за нашата страна е акредитиран 
за Република Македония (т.е. задъл-
женията му включват работа с две 
страни). Освен че отговаря за тях, 
той е натоварен да поддържа кон-
тактите с два вида въоръжени сили 
във всяка от държавите (отговаря 
за сухопътните войски и военновъз-
душните сили).

В контекста на световната ико-
номическа криза и оценката на соб-
ствените интереси във военната 
област от страна на Полша в слу-
чая е преценено, че се осъществява 
икономия на финансови средства, 
ако техният аташе е със седалище 
в София. Икономия има дори при из-
пълняване на задължението му да по-
сещава втората страна между 10 и 
15 пъти годишно. Това е така поради 
групирането по географски принцип 
на държавите, за които отговаря. 
Примерът ясно показва, че военни-
ят аташе може да отговаря за една 
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равнището на развитие на двустран-
ните отношения, от финансирането, 
отдалечеността на страните, но 
най-вече от оценката на взаимните 
или едностранните интереси. Както 
при официалните мероприятия, така 
и в отношенията с военнодиплома-
тическия корпус тази практика е 
идентична и в България, т.е. стра-
ната прилага световните подходи 
и принципи за Службата на военния 
аташе.

Действията на военните аташе-
та по време на видовете посещения 
дават възможност да се стигне до 
извода, че те се ръководят от поз-
наването на реда за провеждане на 
мероприятията – от постъпването 
на първоначалната информация до 
изпращането на окончателния до-
клад за свършената работа. Воен-
ните дипломати взаимодействат с 
различни институции и участват в 
предварително планирани разговори 
с национално и международно значе-
ние. В мероприятията са ангажирани 
малко високопоставени лица, сред ко-
ито и военните аташета на двете 
страни, т.е. официалните срещи са с 
национално и международно участие 
и значение, предварително планирани 
и определени.

Отношенията и сътрудничест-
вото в съвременния свят и негово-
то състояние налагат да се разши-
рят дейностите, които държавите 
осъществяват, за да отговарят на 
тези условия. Създаването на нови 
връзки и поддържането на активни 
контакти с много субекти изискват 
значителен ресурс. Особено важен е 
този, който се влага в официалната 
представителна дейност на различ-
ните сфери от държавния и между-
народния живот.

Отношенията с партньорите на 
всички нива (съществуващи, новосъз-
давани и предвиждани) се задълбоча-
ват и повечето страни, сред които 
и България, са участнички в тези 
процеси. Подобно на всяка друга об-
ласт на държавното функциониране, 
на военнополитическо и военно рав-
нище се наблюдават разширяване на 

сътрудничеството и необходимост 
от съвместни ангажименти. Това 
предполага готовност и способност 
на военната ни област за предста-
вяне в национален и международен 
план. Необходимо е да се посочи и за-
дължителното изискване тя да бъде 
в крак със съвременните тенденции 
и да е приспособима към бъдещите 
виждания за развитието им. Когато 
се говори за представяне, следва да 
се има предвид както чисто войско-
вият (военният) смисъл, т.е. такива, 
каквито са въоръжените сили, средс-
тва, състав и участието в национал-
ни или съвместни инициативи, така 
и протоколно-представителният ас-
пект. Представянето е основа на 
създаването на отношения. Тяхното 
поддържане се улеснява от изграде-
ните впечатления и от текущите 
действия за запазването и развива-
нето им.

Дейността на военните аташета 
на Република България, акредитирани 
в чужбина, е непрекъснат и постоя-
нен процес, който се осъществява на 
военнополитическо и чисто военно 
равнище и с всички партньори. По 
този начин държавата, Министерс-
твото на отбраната и въоръжените 
ни сили се представят на необходи-
мото равнище пред другите участ-
ници в отношенията.

Като се имат предвид действа-
щата нормативна уредба и разнооб-
разните литературни източници, е 
необходимо да се отбележи, че зако-
новите и подзаконовите нормативни 
актове (правилници, наредби, заповеди 
и разпореждания), свързани с дейнос-
тите на службата на военния аташе, 
са не само внушителни, но понякога 
по отношение на подзаконовите ак-
тове дори са противоречиви. Въпре-
ки това на основата на този кратък 
теоретичен анализ могат да бъдат 
направени следните предложения.

В интерес на ефективността на
 Службата на военния аташе е не-
обходимо в краткосрочен и сред-
носрочен план да бъдат изготвени 
подробни стандартни процедури за 
дейността на военните аташета на 
Република България в чужбина, които 
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да бъдат съобразени с действащата 
нормативна уредба на страната и 
международните закони.

В интерес на националната сигур-
ност на страната в дългосрочен план 
е необходимо да бъде разработена на-
ционална стратегия за развитие на 
Службата на военния аташе на Ре-

публика България с времеви хоризонт 
15 – 20 години, в която да залегнат 
принципите, функциите, целите, за-
дачите и средствата за тяхното 
постигане, както и механизмите на 
политиката за подбор, подготовка и 
оценка на офицерите в Службата на 
военния аташе.
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Преди двеста години британс-
кият парламентарист Уилям 
Уилбърфорс и група смели ак-

тивисти променят общественото 
възприятие за робството, успяват 
да преодолеят силната съпротива и 
да прокарат законодателство, което 
да доведе до прекратяване на транс-
атлантическата търговия с роби.

В нашето съзнание понятията 
„роби“ и „робство“ обикновено се асо-
циират с робовладелческите отноше-
ния в древния свят или с практикува-
ното през XVI – XIX век използване 
на принудително доведени от Африка 
хора в плантациите на Новия свят. 
Смята се, че окончателно робство-
то престава да съществува в края на 
XIX век, когато от тази практика 
през 1888 г. се отказва последната ро-
бовладелска страна – Бразилия. Отто-
гава отделни факти на робовладение 
и на търговия с роби се приписват 
или на криминални групировки, или се 
свързват със социално-икономическа-
та изостаналост на някои африкан-
ски и азиатски страни. В много от 
тях робството продължава официал-
но да съществува чак до 40-те и дори 

ТРАФИКЪТ НА ХОРА 
И СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО 

В ЕВРОПА

Доцент д-р Величка МИЛИНА

The article „Human Trafficking and Contemporary Slavery in Europe“ (author Associated 
Professor PhD Velichka Milina) claims that the effectiveness of the fight against trafficking 
in human beings remains a serious challenge to the EU. This article presents an analysis and 
an evaluation of the parameters for reaching a consensual understanding of the relationship 
between the concepts and phenomena of „human trafficking“ and „contemporary slavery“, of 
the legislation and measures required in order to prosecute this crime, as well as the need for 
political will and cooperation between the Member States as a condition for progress in the 
abolition of these shameful for 21st century practices of human rights violations.

Key words: Human Trafficking, Contemporary Slavery, Nonconsensual and Consensual 
Exploitation, Trafficking Slavery, Forced Labour, Global Slavery Index, International Legal 
Framework.

до 50-те години на ХХ век – например 
в Непал, където правителството от-
меня робството само заради натиска 
на световната общественост.

Прието е да се смята, че в съвре-
менния свят няма робство. Но това 
не е съвсем така. За съвременните 
роби почти не пишат в средствата 
за масово осведомяване, за тях прак-
тически нищо не се знае в Европа и 
Северна Америка. Но те съществу-
ват. Повечето са поробени работни-
ци в Индия, Пакистан и някои други 
страни в Южна Азия. Под различни 
форми робството битува и в Ин-
докитай, Южна Америка, Западна и 
Централна Африка, на Арабския по-
луостров.

Не трябва да се заблуждаваме, 
че този проблем не съществува в 
т.нар. цивилизован свят – в CАЩ, 
Япония и Европа също има роби. Тех-
ният незаплатен труд представлява 
определена част от съвременната 
световна икономика, и то немалка. 
Според международни правозащитни 
организации годишният доход, който 
робите носят на своите господари, 
се колебае между 13 и 15 млрд. щ.д.
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Съвременното робство съществе-
но се отличава от класическото, като 
има разлики и в различните части на 
света. В някои азиатски и африканс-
ки страни се запазва домашното роб-
ство, което е най-близко до архаични-
те черти на традиционното за тези 
култури класическо робство. Най-
разпространена форма обаче, вклю-
чително в „развитите страни“, е 
т.нар. робство по договор.

С други думи, въпреки постиже-
нията на аболиционистите от ХІХ 
век, робството продължава да ни 
съпътства. Навсякъде по света ми-
лиони, предимно жени и деца, са в 
капана в модерната му форма, на-
речена трафик на хора. Нуждаем се 
от аболиционисти на ХХІ век, които 
да приемат закони и да предприемат 
мерки за установяване жертвите на 
трафик и за ликвидиране на престъп-
лението, от което би следвало да 
се срамуват всички, които иначе се 
гордеят, че живеят в епохата на ин-
формационни и комуникационни тех-
нологии.

Според Глобалния индекс на робс-
твото (The Global Slavery Index)1 бро-
ят на съвременните роби по света 
е 29,8 милиона. Една от сериозните 
причини за ниската ефективност на 
противодействието на тази позорна 
практика е съществуващата тер-
минологична неяснота, която е от-
разена и в приетите международни 
и национални законодателни норми. 
Става дума за съотношението на 
понятията „робство“ и „трафик на 
хора“. В експертната литература, 
посветена на това явление, същест-
вуват няколко варианта на използва-
нето им:

• като синоними – може да се ви-
ди изписано „робство/трафик на 
хора“2;

• „трафик на хора“ заменя „робс-
тво“3; терминът „трафик на хора“ 
е използван публично за първи път в 
началото на 90-те години на миналия 
век в медийното отразяване на про-
ституцията на жени от Източна в 
Западна Европа;

• „робство“ е по-широкото по-
нятие, а „трафик“ е методът, чрез 

който малцинство в света може да 
бъде приведено в робство.4

Позицията, върху която се базира 
анализът в настоящото изложение, 
е, че от гледна точка на съдържани-
ето, влагано в тези понятия в меж-
дународни документи, няма същест-
вена разлика и предпочитанието към 
по новото „трафик на хора“ е заради 
исторически силния негативизъм към 
понятието „робство“. Ето защо и
ние ще използваме тези понятия ка-
то взаимозаменяеми, като в също-
то време се присъединяваме към из-
вода от анализа на експертите5 от 
Генералната дирекция за външна по-
литика на Съюза към Европейския 
парламент (Directorate-General for 
External Policy of the Union, European 
Parliament), че Европейският съюз 
трябва да промени акцента в своята 
политика – от противодействие на 
трафика на хора към противодейс-
твие на робството, заради по-широ-
кия обхват на явлението.

Липсата на споделено разбиране 
относно употребата на двете поня-
тия очевидно има негативен ефект 
върху ефективното ограничаване на 
робството в национален и свето-
вен мащаб. Ето защо е изключител-
но важно да се доразвие дискусията 
какво представляват практиките на
съвременното робство, за да се стиг-
не в крайна сметка до международен 
консенсус. В този процес ЕС, като 
доказано интеграционно обединение, 
базирано на общохуманни принципи, 
трябва да се опита да играе водеща 
роля.

По разбирането на понятието 
„робство“ най-убедителни са аргу-
ментите6, според които Европейс-
кият съюз трябва да приеме дефи-
ницията, заложена в „Насоки на Бе-
ладжио – Харвард“ (Bellagio – Harvard 
Guidelines) за правните параметри на 
робството, написани от членовете 
на „Изследователска мрежа за прав-
ните параметри на робството“ през 
2012 г. (мрежа от 20 специалисти по 
международно право, лидери в борба-
та срещу робството и водещи учени 
по темата). Те приемат като легал-
но определение за „робство“ форму-
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та за робството (Slavery Convention) 
от 1926 г., която гласи: „Робството 
е положение или състояние на човек, 
върху който се упражнява някакво 
или всички видове насилие, накърнява-
щи правото му на индивидуална сво-
бода“.* Това определение по същест-
во е възпроизведено в чл. 7 (а) на До-
пълнителна конвенция 1956 на ООН 
за премахване на робството, тър-
говията с роби и институциите и 
практиките, подобни на робството, 
както и в чл. 7 (2) (в) от Статута 
на Международния наказателен съд 
(1998 г.) и е разработено по-подробно 
в подзаконовите нормативни актове 
на Съда, в неговите „Елементи на 
престъпления“.

Тъй като робовладелците вече не 
предявяват законни права за собс-
твеност върху хората, които кон-
тролират, авторите на „Насоки на 
Беладжио – Харвард“ твърдят, че 
днес упражняването на „правомощи-
ята, свързани с правото на собстве-
ност“, следва да се разбира като при-
тежание: „контрол на едно лица над 
друго, така както едно лице може да 
контролира нещо“. Ето защо „роб-
ство“ може да се дефинира като 
„контролиране на едно лице по такъв 
начин, че то в значителна степен да 
бъде лишено от индивидуалната си 
свобода, с намерение за експлоатация 
чрез използване, управление, покупка, 
продажба, печалба, прехвърляне или 
разпореждане с това лице“. Упраж-
няването на някои от тези право-
мощия или пък на всички, свързани с 
правото на собственост, предоста-
вя доказателства на робство, докол-
кото те демонстрират контрол над 
човек, равносилен на притежание. 
Това определение дава правната си-
гурност, която е с основно значение 
за всяко преследване на съвременно-
то робство.7 Новото разбиране на 
робството дава възможност то да 
бъде разпознавано като фактичес-

ка реалност и изисква внимателно 
вглеждане в основните характерис-
тики на живота на поробения човек, 
за да се види, че робите са хора, за-
губили свободната си воля; те са в 
процес на насилствен контрол; ико-
номически са експлоатирани и не им 
се дава нищо отвъд препитание за 
оцеляване.

Почти във всяка култура и исто-
рически период има робство, но спо-
ред времето и мястото то е „опако-
вано“ по различен начин. Хората мо-
гат да бъдат отвлечени или пленени, 
подмамени или родени в робство, а 
контекстуалното обяснение за при-
чините, заради които те в крайна 
сметка са в състояние на насилс-
твен контрол, обикновено е полити-
ческо, расово, религиозно, митологич-
но, свързано с пол, етнос или комби-
нации от тях. Истинската същност 
на робството обаче не се отнася 
към неговата „опаковка“, обосновка 
или място, където се практикува. В 
цялата човешка история основните 
характеристики на робството са 
едни и същи: хората са контроли-
рани чрез насилие, използвани, за да 
правят пари за някого, и губещи сво-
бодната си воля. Сега, както и в ми-
налото, поробване означава човек за 
определен период от време да няма 
контрол над вида работа, с която 
си изкарва поминъка, работната сре-
да и условията на труд, свободата 
на движение в контекста на тази 
работа. Основните характеристи-
ки, които разграничават робството 
от другите нарушения на човешките 
права, са:

• работа по принуда;
• притежаване или контролиране 

на хора от „работодател“, обикнове-
но чрез умствено или физическо наси-
лие, или заплахи;

• третиране на хора като стока, 
купуват се и се продават като „собс-
твеност“;

• физическо ограничаване на хора, 
ограничаване на свободата им на дви-
жение.

Всякакви ситуации, които водят 
до такива ограничения (липса на сво-
бода), трябва да бъдат обхванати 

* Оригиналната дефиниция е: „Slavery 
is the status or condition of a person over whom 
any or all of the powers attaching to the right of 
ownership are exercised“.
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в националното и международното 
право в контекста на противодейс-
твие на робството.

Другото понятие, с което се 
обозначават описаните практики на 
контрол над човешки същества, е 
„трафик на хора“. Широко приетата 
дефиниция на това понятие, върху 
която стъпват и националните рег-
ламентации за борба срещу съвремен-
ното робство, е консолидирана през 
декември 2000 г., когато е утвърден 
първият международен правен инс-
трумент за определяне отговор-
ността на държавите за предотвра-
тяване, противодействие и наказва-
не за трафик на хора. В Протокола 
за предотвратяване, противодейс-
твие и наказване на трафика с хора, 
особено жени и деца, известен като 
Протокол от Палермо (The United 
Nations Protocol to Prevent, Suppress, 
and Punish Trafficking in Persons – the 
Palermo Protocol), е записана следна-
та дефиниция:

„[…] а) „Трафик на хора“ означа-
ва набирането, транспортирането, 
прехвърлянето, укриването или при-
емането на хора чрез заплаха или из-
ползване на сила или други форми на 
принуда, отвличане, измама, заблуда, 
злоупотреба с власт или с уязвимо 
положение или чрез даване и получа-
ване на плащания или други облаги за 
получаване съгласието на лице, кое-
то има контрол върху друго лице, с 
цел експлоатация; експлоатацията 
включва като минимум експлоатира-
не чрез проституцията на други лица 
или други форми на сексуална експло-
атация, принудителен труд или услу-
ги, робство или дейности, сходни с 
робството, заробване или отнемане 
на телесни органи.

б) Съгласието на дадена жертва 
на трафик на хора относно намере-
нието за експлоатация, изложена в 
точка (а) на този член, се счита за 
невалидно в случай, че са използвани 
някои от средствата, изброени в 
точка (а).

в) Набирането, транспортиране-
то, прехвърлянето, укриването или 
приемането на деца за целите на 
експлоатацията следва да се счи-

тат за вид „трафик на хора“, дори и 
ако това не включва нито едно от 
средствата, изброени в точка (а) на 
този член.

г) Под „дете“ следва да се има 
предвид всяко лице под 18-годишна 
възраст“.8

Протоколът за трафика на хора е 
основният референтен инструмент, 
който използват държавите, за да 
развиват националните си подходи за 
борба с тази престъпна практика, да 
оформят регионалните политичес-
ки рамки за взаимодействие и меж-
дународно сътрудничество в тази 
област. Протоколът влиза в сила 
само за три години (на 25 декември 
2003 г.). До 2009 г. е ратифициран от 
124 държави, а днес те са вече 154. 
Прилагането на Протокола е подкре-
пено от Глобален план за действие 
за борба с трафика на хора (Global 
Plan of Action to Combat Trafficking in 
Persons) и от създадения Доверите-
лен фонд за жертвите на трафика на 
хора, особено жени и деца (Trust Fund 
for Victims of Trafficking in Persons, 
Especially Women and Children), за 
подпомагане на жертвите.

В съответствие с определението 
в Протокола престъплението тра-
фик на хора има три съставни еле-
мента:

• действия за набиране, транспор-
тиране, прехвърляне, укриване или 
приемане на хора;

• средства (как се прави): заплаха 
или използване на сила, или други фор-
ми на принуда, отвличане, измама, 
заблуда, злоупотреба с власт или с 
уязвимо положение, чрез даване (полу-
чаване) на плащания или други облаги 
за постигане съгласието на лице, уп-
ражняващо контрол над друго лице;

• експлоататорска цел (защо е 
направено): включва като минимум 
експлоатиране чрез проституция на 
други лица или други форми на сек-
суална експлоатация, принудителен 
труд или услуги, робство или практи-
ки, подобни на робството, заробване 
или отнемане на телесни органи.

Въпреки сравнително високия кон-
сенсус от 154 страни около Прото-
кола от Палермо неговото прилага-



145

К
РЪ

ГО
ВРА

ТИ

не за противодействие на трафика 
на хора продължава да бъде с ниска 
ефективност, като една от причини-
те определено е свързана със затруд-
ненията, предизвикани от липсата на 
еднозначно разбиране на явлението 
експлоатация, като ключов елемент 
в дейността трафик.

Обикновено експлоатация се из-
ползва като обобщение на всички
форми на недоброволен труд: трафик 
на хора, робство, принудителен труд, 
робски труд, детски труд, насилстве-
на проституция, икономическа експло-
атация и т.н. Концептуално използва-
нето на понятието може да има две 
форми, доброволна (consensual) и на-
силствена (nonconsensual) експлоата-
ция. Насилствените форми включват 
елемент на принуда, измама или заблу-
да, докато доброволната експлоата-
ция обикновено е резултат от липса 
на други икономически възможности 
и води до несправедливо третиране 
на експлоатираните (фиг. 1)

В много случаи най-жестоките фор-
ми на експлоатация – робство, при-
нудителен труд, детски труд, прину-
дителна проституция, са насилстве-
ни, а жертвите са принудени да рабо-
тят в мизерни и опасни условия или 
да участват в сексуални действия из-
цяло против тяхната воля.* В прав-
ната терминология насилствената 
експлоатация изисква принудително 
съгласие. Според договорното право 
този вид съгласие, получено в резул-
тат от насилие или измама, обезсил-
ва всеки договор. Тъй като тези казу-
си, общо взето, попадат под ударите 
на наказателното право, случаите на 
трафик на хора или насилствена ек-
сплоатация са обект на наказателно 
преследване.

Не всяка експлоатация обаче е на-
силствена. Някои жертви на експло-

  Източник: Световна банка, 2010 

Фиг. 1. Терминология и концептуални отношения между експлоатация, 
трафик на хора и принудителен труд

* Насилствената експлоатация е по 
същество еквивалент на определението за 
трафик на хора в Протокола от Палермо.
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атация позволяват да бъдат изпол-
звани, тъй като нямат други възмож-
ности. В такива случаи жертвите не 
са насилвани чрез физическа заплаха, 
измама или заблуда, а по-скоро са жер-
тви на „икономическа принуда“. Те са 
без реални алтернативи за изкарване 
на прехраната си и стават финансово 
зависими от експлоататора. Такава 
може да бъде ситуацията в общности, 
които разчитат на заплати само от 
един работодател в слаборазвити ре-
гиони. Подобно явление понякога може 
да се наблюдава в социално изолирани 
(или изключени) общности – като ет-
нически малцинства, по-низши касти, 
групи от местно население. Последи-
ци от консенсусната експлоатация 
са ниски заплати, удължено работно 
време или недостатъчни ползи. Това е 
резултат от асиметрични договори, 
в които условията са на работодате-
ля (тъй като работникът или служи-
телят нямат друг възможен избор).*

Международното право определя 
трафика на хора като всяка фор-
ма на насилствена (nonconsensual) 
експлоатация, независимо къде се 
осъществява – в дома на общността 
на жертвата, държавата на произход 
или извън нея. Това разбиране същес-
твено се различава от обществено-
то възприемане на трафика на хора 
като дейност, свързана непременно с 
транснационално движение на жерт-
вите. Дори правителствата и меж-
дународните организации понякога 
използват по различен начин терми-
на „трафик на хора“. Добър пример в 
този смисъл е Международната ор-
ганизация на труда, която използва 
„принудителен труд“ в смисъл на на-
силствена експлоатация/трафик на 
хора. Към объркването около тер-

минологията трябва да се прибави 
и фактът, че често е трудно да се 
направи разграничение между насилс-
твена и консенсусна експлоатация. В 
случая на доброволната експлоатация 
обикновено причината за приемането 
ù от страна на жертвата е липсата 
на възможности за алтернативни 
доходи, икономическа необходимост, 
които я „принуждават“ да приеме 
експлоататорски условия на труд.

Освен това икономическата те-
ория не прави разлика между консен-
сусна и насилствена експлоатация. За 
да се осъществи подобно разграниче-
ние, трябва да се прилагат правни 
стандарти: насилствената експло-
атация е въпрос на наказателното 
право, докато консенсусната до го-
ляма степен е въпрос на трудовото 
и социалното право.

Проблемът с еднозначната упот-
реба на понятието „трафик на хора“ 
и как то се съотнася с „принудите-
лен труд“, „робство“ и „експлоата-
ция“ продължава да е отворен за 
международен и обществен консен-
сус. Повечето от обикновените хора 
(неспециалисти по темата) свързват 
трафика на хора с насилствената 
проституция в индустриализираните 
страни от края на миналия век. След 
като организации на гражданското 
общество обаче предприемат собс-
твени разследвания и правят публич-
ни разкритията си, става ясно, че 
експлоатация на мигранти има и в 
сектори, различни от секс индустри-
ята – например селско стопанство, 
производство и строителство. И 
тъй като правителствата се борят 
за решаване на проблема с трафика 
на хора, важно е смисълът на тер-
мина „мигранти“ с цел транснацио-
нална сексуална експлоатация да бъде 
разширен до обекти на експлоатация 
в много по-общ смисъл.

В резултат от активното учас-
тие на застъпнически и религиозни 
групи, както и на други организации 
на гражданското общество в диску-
сията за параметрите на явлението 
трафик на хора разбирането за него 
е разширено и включва редица фор-
ми на експлоатация като робство, 

* Пример в този смисъл е практиката 
от последните години, когато българи от 
бедни региони нелегално се наемат за сел-
скостопанска работа в Гърция, Испания и 
други страни и стават жертва на подобна 
трудова експлоатация: живеят и работят 
при мизерни условия, с нерегламентирано 
работно време и много ниско заплащане. 
Понякога „работодателите“ им вземат 
документите за самоличност.
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т.н. Новото тълкуване е факт, след 
като става ясно, че няма причина да 
отпаднат форми на експлоатация, 
които не включват движения през 
международните граници. Вече е об-
щоприето разбирането, че в основа-
та на трафика на хора е тяхната 
експлоатация.

С други думи, според международ-
ното право трафикът е процес на 
принуждаване или примамване на чо-
вешки същества с цел експлоатация. 
Тъй като той включва движение на 
хора с цел експлоатация, но не се ог-
раничава само до това, понятието 
е събирателно за всички форми на 
принуда/насилствена експлоатация –
най-вече робство и принудителен 
труд.

Анализът на съдържането, вла-
гано от международното право в 
„робство“ и „трафик на хора“, доказ-
ва правомерността на извода за въз-
можната им взаимозаменяема упот-
реба, което прави най-приемлива кла-
сификацията на видовете съвременно 
робство, предложена от авторите 
на The Global Slavery Index9:

• Робство чрез трафик на хора 
(Trafficking Slavery) – UN Trafficking 
Protocol, 2000:
� Набиране, транспортиране, пре-

хвърляне, укриване или приемане на 
хора.
� Лице, което има контрол над 

друго лице, получава от него съгласие 
чрез заплаха или използване на сила 
или други форми на принуда, отвли-
чане, измама, заблуда, злоупотреба с 
власт, или с уязвимо положение, или 
чрез даване или получаване на плаща-
ния или други облаги (когато става 
дума за деца, прилагането на тези 
средства не е условие за подвеждане 
под отговорност).
� Намерението е това лице да ек-

сплоатира контролираното чрез про-
ституция, сексуална експлоатация, 
принудителен труд, робство (или по-
добни практики), крепостничество, 
отнемане на телесни органи.

• Робство – The Slavery Convention 
(1926) and Supplementary Slavery Con-
vention (1956):

� Статут или състояние на лице, 
над което се упражняват някои или 
всички правомощия, свързани с пра-
вото на собственост. Включва сход-
ни с робството практики: робство 
заради дълг, принудителен или слугин-
ски брак, продажба или експлоатация 
на деца (включително във въоръжен 
конфликт), робство по рождение.

• Принудителен труд – ILO Forced 
Labour Convention, 1930 (No. 29):
� Всяка работа или служба, на ко-

ято лице е заставено под заплахата 
от наказание и за която това лице 
не се е съгласило доброволно.

МЕЖДУНАРОДНА 
ПРАВНА РАМКА

Освен на коментираните вече два 
основни международноправни доку-
мента борбата срещу съвременното 
робство се базира и на редица между-
народни конвенции, съдържащи клаузи 
относно трафика на хора/робство-
то, които обвързват страните с ан-
гажимента да се борят срещу това 
престъпление. Наред с Протокола 
за трафик на хора тези клаузи са 
съществена част от международна-
та правна рамка за борба с трафика 
на хора, а също и редица междуна-
родни декларации, които призовават 
държавите да се заемат с борбата 
срещу това явление. Сред тях са:

• Конвенция за преследване на тър-
говията с хора и експлоатацията на 
чужда проституция (ООН, 1949 г.), 
която изисква от страните членки 
да предприемат мерки относно имиг-
рацията и емиграцията, да приемат 
или да запазят такива мерки, които 
са необходими с оглед на техните за-
дължения по тази Конвенция, да про-
учат трафика на хора с цел прости-
туция, независимо от пола (чл. 17);

• Допълнителна конвенция за пре-
махване на робството, търговията 
с роби и институциите и практи-
ките, подобни на робството (ООН, 
1956 г.);

• Конвенция за премахване на 
всички форми на дискриминация по 
отношение на жените, която призо-
вава в чл. 6 страните членки „да взе-
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мат всички надлежни мерки, включи-
телно и законодателни, за пресичане 
на всички видове на търговия с жени 
и експлоатация проституцията на 
жените“ (ООН, 1979 г.);

• Декларация за премахване на на-
силието срещу жени, която в чл. 2 
определя насилието срещу жените 
като включващо „изнасилване, сексу-
ална злоупотреба, сексуален тормоз 
и отправяне на заплахи на работно-
то място, в образователните инс-
титуции и на други места, търговия 
с жени и принудителна проституция“ 
(ООН, 1993 г.);

• Конвенция за правата на дете-
то, която в чл. 35 предвижда като 
задължение на страните членки да 
„предприемат всички подходящи мер-
ки на национално, двустранно и мно-
гостранно равнище за предотвратя-
ване отвличането, продажбата или 
търговията с деца в каквато и да е 
форма и с каквато и да е цел“ (ООН, 
1989 г.):
� Факултативен протокол от 

2000 г. към Конвенцията за правата 
на детето относно търговията с 
деца, детската проституция и дет-
ската порнография, който предвиж-
да страните членки „да предприемат 
всички необходими мерки за укрепва-
не на международното сътрудничес-
тво чрез многостранни, регионални 
и двустранни споразумения за пре-
венцията, откриването, разследване-
то, даването под съд и наказването 
на тези, които са отговорни за дейс-
твия във връзка с продажбата на 
деца, детската проституция, дет-
ската порнография и детския секс 
туризъм“ (чл. 10);
� Факултативен протокол от 

2000 г. към Конвенцията за правата 
на детето относно участието на 
деца във въоръжени конфликти, кой-
то изисква страните членки да га-
рантират, че „лица, които не са на-
вършили 18 години, не са насилствено 
приети в техните въоръжени сили“ 
(чл. 2);

• Конвенция за защита на деца-
та и сътрудничество в областта на 
международното осиновяване, която 
забранява осиновяване в случаите, 

когато съгласието на родителите 
се добива в резултат на плащане или 
компенсация. В допълнение в чл. 32 
Конвенцията предвижда, че „никой 
не може да извлича недължима фи-
нансова или друга облага от участие 
в дейност, свързана с международно-
то осиновяване“ (Хага, 1993 г.);

• Конвенция относно забраната 
и незабавни действия за ликвидира-
нето на най-тежките форми на дет-
ския труд, която забранява в чл. 3 
„а) всички форми на робство или 
практики, подобни на робство, таки-
ва като търговия и трафик на деца, 
крепостничество заради дългове и 
крепостничество изобщо, както и 
насилствен или принудителния труд, 
включително насилствено или прину-
дително набиране на деца за изпол-
зването им във военни конфликти; 
б) използването, доставянето или 
предлагането на деца за проститу-
ция, за производство на порнография 
или порнографски изяви; в) използва-
нето, доставянето или предлагането 
на деца за незаконни дейности, в час-
тност за производство и трафик на 
наркотици, определени в съответни-
те международни договори; г) рабо-
та, която по своето естество или 
при обстоятелствата, при които 
се упражнява, е възможно да увреди 
здравето, безопасността и морала на 
децата“ (Конвенция на МОТ № 182
от 1999 г.);

• Международна конвенция за за-
щита на правата на всички работни-
ци мигранти и членовете на техни-
те семейства, в чийто чл. 11 е каза-
но, че „никой мигрант работник или 
член на неговото/нейното семейс-
тво няма да бъде държан в робство 
или принудително подчинение“ и че 
„никой мигрант работник или член 
на неговото/нейното семейство 
ще бъдат принуждавани да изпълня-
ват принудителен или задължителен 
труд“ (Резолюция на Общото събра-
ние 45/158 от 18 декември 1990 г., 
приложение);

• Римски статут на Международ-
ния наказателен съд, който в чл. 7 
определя като „престъпление против 
човечеството“... „поробването“ и го 
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дефинира като „упражняването на 
някое или всички правомощия, свър-
зани с правото на собственост над 
едно лице, и включва упражняването 
на такава власт при търговия с хора, 
особено жени и деца“;

• Конвенция на Съвета на Европа 
за борба с трафика на хора (2005 г.);

• Конвенция относно принудител-
ния (МОТ, № 29, 1930 г.);

• Конвенция за премахването на 
принудителния труд (МОТ, № 105, 
1957 г.);

• Конвенция относно достой-
ния труд на домашните работници 
(МОТ, № 189, 2011 г.);

• Конвенция относно забраната и 
незабавни действия за ликвидирането 
на най-тежките форми на детския 
труд (МОТ, № 182, 1999 г.).

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ 
СРЕЩУ СЪВРЕМЕННОТО 

РОБСТВО В ЕВРОПА

Доскоро не се знаеше степента 
на разпространение на практиките 
на съвременното робство в Европа. 
Неотдавнашно проучване, основа-
но на факти, данни от проучвания 
и екстраполация за изчисляване на 
поробените в 37 европейски страни, 
доказва, че те са 1,1 милиона, като 
най-голям е броят им в Русия (око-
ло 500 000), Украйна (около 100 000) 
и Полша (около 130 000). Най малко 
са жертвите на робство в Ирландия 
(около 300), Люксембург (66) и Ислан-
дия (41). Тези 1,1 милиона включват 
жертви на трафик, което показва, 
че в повечето европейски страни над 
90% от робството е неидентифи-
цирано или недекларирано в официал-
ни данни и оценки.10 Ако трябва да 
илюстрираме какво означават тези 
90% неиндетифициране на робство, 
можем да направим сравнение –
например че във всяка европейска 
страна 90% от всички убийства ос-
тават неразкрити. Ако това би се 
случило, подобно нещо би довело до 
грандиозен политически скандал, би 
се сметнало за пълен провал на пра-
воохранителните органи и съдебна-
та система и би предизвикало изклю-

чително обществено възмущение. 
Въпреки че случаят с робството е 
точно такъв, това много сериозно, а 
често и смъртоносно престъпление, 
включващо и свързани престъпления 
(нападение, отвличане), продължава 
да среща държавническо и обществе-
но безразличие.11

В Световния индекс на робство-
то12 от 2013 г. е показана класация 
на индекса и на риска от поробване 
в Европа и на страните в региона 
(фиг. 2 и табл. 1).13

И в Европа голяма част от не-
разкритите практики на робство се 
отнася не до хора, хванати в капана 
на сексуалната експлоатация, а по-
скоро до жертви на принудителен 
труд (поробване в селското сто-
панство, във фабриките и мините, 
домашните услуги, строителството, 
хотелиерството и много други сек-
тори).14

В Доклада за глобалния трафик на 
хора от 2012 г. на Службата на ООН 
по наркотиците и престъпността 
(United Nations Office on Drugs and 
Crime) са посочени основните пара-
метри на съвременното робство 
в Европа. Ето най-значимите от 
тях:15

• Най-голям дял (64%) е на жени, а 
по-голямата част от тях са жертва 
на сексуална експлоатация.

• Делът на жертвите на трафик 
с цел принудителен труд, робство и 
крепостничество е 31%, а около 62% 
са с цел сексуална експлоатация.

• Трафик с цел принудителен труд е 
по-широко разпространен в Източна 
Европа (35%), отколкото в Западна 
и Централна Европа (29%). Когато 
е бил откриван трафик с цел прину-
дителен труд в Западна и Централ-
на Европа, жертвите обикновено са 
използвани в селското стопанство, 
строителството, сектор кетъринг, 
или като домашни работници. В За-
падна и Централна Европа броят на 
жертвите на трафик на хора с цел 
просия е около 2%.

• За трафик с цел отнемане на 
телесни органи е докладвано за пет 
страни в Западна и Централна Ев-
ропа.
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• На трафика на деца се падат 
около 20% от общия брой на жерт-
вите в Западна Европа и около 10% 
в Източна Европа.

• В Западна и Централна Европа 
делът на разкритите деца жертви 
между 2007 и 2010 г. е нараснал със 
17 – 19%, а в Източна Европа – със 
7 – 10%. Освен това, в сравнение с 

периода 2003 – 2006 г., 15 страни в 
региона отчитат категорично увели-
чаване дела на открити деца жерт-
ви, което е положителна тенденция.

• В Европа за трафик на хора са 
осъдени повече чуждестранни граж-
дани в сравнение с присъди за други 
престъпления.

В световен мащаб днес робство-

Източник: Глобален индекс на робството, 2013.

Фиг. 2. Класация на индекса и на риска от поробване в Европа
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Таблица 1

Класация на индекса и на риска от поробване в Европа

Страна Обща оценка Регионална оценка Средна оценка*

Албания 51 1 40,90
Черна гора 53 2 36,41
Чехия 54 3 22,09
Унгария 54 3 34,90
България 56 5 30,52
Босна и Херцеговина 59 6 45,09
Сърбия 59 6 36,83
Хърватия 61 8 34,30
Полша 61 8 25,70
Словакия 61 8 25,58
Словения 67 11 16,32
Македония 80 12 38,67
Турция 90 13 48,54
Румъния 125 14 35,96
Литва 128 15 31,27
Естония 129 16 27,77
Латвия 131 17 36,93
Италия 132 18 28,47
Германия 136 19 15,27
Франция 139 20 21,00
Нидерландия 139 20 11,09
Португалия 147 22 21,38
Испания 147 22 21,24
Австрия 150 24 7,74
Белгия 150 24 12,48
Дания 150 24 12,68
Финландия 150 24 10,13
Гърция 150 24 34,23
Люксембург 150 24 16,91
Норвегия 150 24 10,15
Швеция 150 24 7,80
Швейцария 150 24 17,63
Исландия 160 33 14,55
Ирландия 160 33 17,87
Великобритания 160 33 17,29

* „Средна оценка“ в таблицата показва средната стойност на петте параметъ-
ра, използвани за измерване на риска.

Източник: Глобален индекс на робството, 2013
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то е най-широко разпространено в 
три форми:16

• Класическо робство, робът е вещ 
(Chattel slavery) – човек е записан, ро-
ден или продаден в робство за посто-
янно и собствеността върху него е 
заявена. Тази форма се среща най-чес-
то в Северна и Западна Африка, но 
представлява малка част от робс-
твото в света.

• Робство, обвързано с дълг (Debt 
bondage slavery) се среща най-често в 
Южна Азия. Това е най-разпростра-
нената форма на съвременно робс-
тво, когато дадено лице ангажира 
себе си срещу паричен заем, но про-
дължителността и естеството на 
услугата не са определени, а трудът 
му не води към намаляване на пър-
воначалния дълг. Това робство-дълг е 
разпространено сред редица основни 
търговски партньори на ЕС, включи-
телно в Индия и Пакистан.

• Робство по договор (Contract 
slavery) е най-бързо развиваща се и 
втора по разпространение форма на 
робството днес. Тя се крие зад мо-
дерни трудови отношения: договори, 
които гарантират заетост, но кога-
то работникът пристигне, се оказва 
поробен. Този вид се среща често в 
Европа и Съединените щати. Чрез 
някаква форма на робство по договор 
много лица, обект на трафик, влизат 
в Европейския съюз. Действията за 
премахването му трябва да бъдат 
основни във външната политика на 
Съюза, особено когато става дума за 
съвместна работа по проблема с дър-
жави, които са източници на тра-
фик към ЕС, включително Албания, 
Армения, Бразилия, Камерун, Египет, 
Молдова, Нигерия, Русия, Сиера Лео-
не, Тайланд и Украйна.

Все по-широкото разпростране-
ние на робството по договор в ЕС 
често е свързано с процесите на 
миграция и контрабанда на хора. 
Какво е общото и различното меж-
ду тези две практики и трафика на 
хора? Миграцията през граници може 
да бъде легална или нелегална, като 
и в двата случая обикновено е доб-
роволна, а трафикът на хора никога 
не е доброволен. Ако човек замине в 

чужбина, за да работи на длъжност, 
която е приел, и трудовите условия 
са такива, каквито са били предста-
вени и договорени преди заминава-
нето му, става въпрос за миграция. 
Когато някой е приел да работи, след 
като е бил заблуден за естеството 
на работата или е бил принуден или 
заплашен да замине, става въпрос за 
трафик.

Контрабандата на хора е прехвър-
ляне на човек с негово съгласие в дру-
га страна по незаконен начин срещу 
заплащане. Повечето национални ев-
ропейски законодателства не успя-
ват да разграничат добре трафика 
на хора от нелегалното влизане в 
страната. Това създава опасност те 
да не бъдат третирани като жерт-
ви на престъпление, а като наруши-
тели поради незаконното влизане в 
страната, т.е. подлежащи на глоба 
и затвор, преди да бъдат депорти-
рани. Контрабандата на хора е про-
цес, който приключва след достигане 
крайната точка на пътуването. Ек-
сплоатацията на жертвите на тра-
фик обаче продължава (или едва тога-
ва започва) с цел трупане на печалби 
за трафикантите.

Противодействието на практи-
ките на съвременното робство е се-
риозно затруднено поради сложност-
та и многообразието на явлението. 
Въпреки че Глобалният индекс на роб-
ството от 2013 г. отчита Дания, 
Финландия, Люксембург, Норвегия, 
Швеция, Швейцария, Великобрита-
ния и Ирландия в първата десетка на 
най-успешно противодействащите на 
съвременното робство17, на конти-
нента и специално в ЕС продължават 
усилията за подобряване на законо-
дателството18 и ефективността на 
останалите мерки.

Приетите в Европейския съюз Ди-
ректива на Европейския парламент и 
на Съвета относно предотвратява-
нето и борбата с трафика на хора 
и защитата на жертвите от него 
(Directive of the European Parliament 
and of the Council on preventing and 
combating trafficking in human beings, 
and protecting victims), Стратегия на 
ЕС за премахване на трафика на хора 
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за периода 2012 – 2016 г. (EU Strategy 
Towards the Eradication of Trafficking in 
Human Beings), както и Документ за 
действие за укрепване на външното 
измерение на ЕС за борба с трафи-
ка на хора от 2009 г. (Action Oriented 
Paper on strengthening the EU external 
dimension on action against trafficking 
in human beings) дават отговор на 
редица важни въпроси и формулират 
много полезни решения.

Институциите в ЕС, които имат 
мандат за борба с робството, са: 
екип на комисаря по вътрешните 
работи на Европейската комисия 
(Home Affairs portfolio in the European 
Commission); Агенция за основните 
права (Fundamental Rights Agency –
FRA) – със задача за събиране на дан-
ни и повишаване на осведоменост-
та по проблема; Европейско зве-
но за съдебно сътрудничество (The 
European Union’s Judicial Cooperation 
Unit – Eurojust); Европейски полицей-
ски колеж (European Police College –
CEPOL) и Европейска полицейс-
ка служба (European Police Office –
Europol). Стратегическо значение 
за бъдещия напредък в премахване-

то на робството има фигурата на 
Европейския координатор за борба с 
трафика на хора (EU Anti-Trafficking 
Coordinator – ATC).

Ако трябва да се обобщят мерките 
на ЕС, би следвало да се каже, че той 
е направил почти всичко, което може 
да бъде сторено, за да създаде функ-
циониращ, съгласуван, изчерпателен и 
ориентиран към ефективни действия 
план за ликвидиране на трафика към 
и в рамките на Европа. Резултатите 
обаче показват, че плановете и по-
литиките не са достатъчни. Специ-
фичността на централизираните пла-
нове, формулирани в институциите 
на ЕС, е, че те изискват усвояване и 
прилагане в рамките на широка общ-
ност от народи. Успехът на добрите 
политики зависи от ресурсите и по-
литическата воля за сътрудничество. 
Това са и ключовите съставки, кои-
то не достигат в дейността на ЕС 
срещу трафика на хора. Преодолява-
нето на разминаването между добри-
те намерения и политическата воля 
за тяхното постигане е ключовият 
ресурс за успех срещу позорните прак-
тики на съвременното робство.

1 The Global Slavery Index (2013)Walk 
Free Foundation.

2 Addressing Contemporary Forms of Slavery 
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На вниманието на българската 
научна общественост е пред-
ставено задълбочено изследва-

не на връзката между науката и на-
ционалната сигурност.* Негов автор 
е професор д.т.н. Рафаел Мидхато-
вич Юсупов, директор на Институ-
та по информатика и автоматиза-
ция към Руската академия на науки в 
Санкт Петербург. Дългогодишната 
му трудова дейност в областта на 
научните изследвания за нуждите на 
сигурността и отбраната му е дала 
възможност да разкрие двустранна-
та природа на взаимоотношенията 
между сигурността и науката и да 
обясни редица актуални научни про-
блеми, възникващи в тази област.

Известно е влиянието на т.нар. 
технологичен императив върху раз-
витието на средствата за насилие и 
формите и способите на конфликтно 
противоборство. По-малко се знае 
за влиянието на различните заплахи 
върху самата наука, която също има 
иманентни уязвимости, можещи да се 
експлоатират за нанасяне на непри-
емлив ущърб. Авторът на предста-
вената монография е насочил своите 
усилия към разкриване и решаване на 
научните проблеми в тази малко из-
следвана област на социалната прак-
тика. Той е събрал и систематизирал 
знанието по темата в три самосто-
ятелно обособени глави, в които се 
разкриват съвременните разбирания 
за ролята и мястото на науката в 

* Ю с у п о в, Р. Наука и национальная 
безопасность. Санкт Петербург: Наука, 
2011, 369 с., 45 ил.

НАУКА И НАЦИОНАЛНА 
СИГУРНОСТ

Професор Цветан СЕМЕРДЖИЕВ, д.т.н.

Русия, концепциите за национална-
та и информационната сигурност, 
връзката между тези два аспекта и 
проблемите на общественото разви-
тие, в контекста на управлението 
на иновациите.

В аксиоматиката на представе-
ното изследване лежи схващането, 
че научните открития са критични 
за развитието на оръдията на тру-
да и средствата за насилие. Тяхно-
то интерпретиране през призмата 
на научните постижения извежда на 
преден план управлението на инова-
циите, които постоянно генерират 
противоположни възможности – за 
просперитет и за разруха.

Във фокуса на общественото вни-
мание днес са информационните тех-
нологии, чието използване за упражня-
ване на насилие се основава на презум-
пцията, че с тях може да се води война 
за умовете на хората, за въздействие 
върху психиката и за промяна на мора-
ла им. Използването на средствата за 
масово осведомяване за подкопаване и 
рушене на общественото съзнание и 
морал оказва стратегическо въздейс-
твие върху информационния потенци-
ал на нациите и тяхното развитие. 
На практика това са неосезаеми оръ-
жия и оръжейни системи, с които се 
манипулират представите за действи-
телността и целенасочено се форми-
рат нагласи, рушащи държавността и 
националната идентичност. В също-
то време тези инструменти се изпол-
зват за деформиране на националното 
информационно пространство, с кое-
то се създава силен възпиращ ефект 
в когнитивния командно-управленски 
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цикъл на стратегическото ръководс-
тво на нацията и нейната система 
за сигурност. Страните с по-големи 
информационни способности имат 
тотално предимство над по-слабите 
в това отношение, при еднакви медий-
ни потенциали. Нещо повече, ако по-
слабата информационна мощ внезапно 
атакува по-силната, като нанесе зна-
чителен информационен ущърб, тя ще 
получи съществено конкурентно пре-
димство. С други думи, дори ако двете 
противостоящи страни са с еднаква 
мощ, по-слабата в информационно от-
ношение може да отслаби по-силната 
и да спечели противоборството, ако 
успее своевременно да отслаби инфор-
мационната мощ на своя противник. 
Тази ситуация нагледно илюстрира 
възможностите на информационното 
възпиране. Изкусното стратегическо 
развръщане на собствените информа-
ционни сили и умелото използване на 
тяхната информационна мощ за засил-
ване ефекта на възпирането са същ-
ността на стратегията за водене на 
информационна война. Базова предпос-
тавка за нейното успешно изпълнение, 
както това е показано в изследването 
на професор Юсупов, е наличието на 
научен потенциал, с който да се оси-
гури акумулиране на необходимата ин-
формационна мощ. Основният начин 
да се постигне това е управлението 
на научните изследвания в интерес 
на националната сигурност и отбра-
ната.

Възникват много въпроси, свърза-
ни със сигурността на самата наука, 
опазването на научните основи на 
националната сигурност и управлени-
ето на иновациите. Разкривайки уяз-
вимостта на научния потенциал на 
нацията, авторът на представения 
научен труд показва, че експлоатира-
нето на нови знания и проявата на 
творчество изискват все по-голям 
достъп до информация и децентра-
лизирано вземане на решения. Това 

е ключът към желаното темпо на 
развитие на нацията. С него се оси-
гуряват мрежоцентризъм в страте-
гическото ръководство и високо рав-
нище на поддръжка на творческите 
дейности в процеса на вземане на 
решения, и то на всички равнища. В 
същото време тази откритост на 
научните дейности е уязвимост, ко-
ято разкрива възможности за несан-
кциониран достъп до критични за си-
гурността на нацията знания и тех-
нологии. Тази уязвимост налага да се 
прилага информационна стратегия за 
опазване на активите и за пресичане 
на посегателствата върху тях.

Авторът дава отговор на реди-
ца въпроси, засягащо съдържанието 
на информационните стратегии, пъ-
тищата за тяхното изпълнение и 
методологията на стратегическото 
ръководство на научните изследвания 
в интерес на сигурността и отбрана-
та. Особено внимание е обърнато на 
защитата на националната идея на 
Русия и свързаните с това задачи и 
дейности на системата за национал-
на сигурност. Разкрити са пътищата 
за постигане на националния идеал и 
ролята и мястото на интелектуална-
та собственост като стратегически 
фактор, гарантиращ просперитета 
на нацията. Един от важните изводи 
е, че без информационна стратегия е 
невъзможно да се защитят държав-
ността и духовното наследство на 
нацията.

Монографичният труд на профе-
сор Юсупов е значимо събитие за 
работещите в областта на научно-
то осигуряване безопасността на об-
ществото. Той запълва съществена 
празнота в полето на знанието за 
факторите, определящи състояние-
то на националната сигурност. Кни-
гата ще бъде полезна на всички спе-
циалисти, учени, докторанти и сту-
денти, ангажирани в тази актуална и 
значима област на знанието.
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