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ЗА ОПЕРАТИВНОТО 
ИЗКУСТВО

Полковник доц. д-р Георги Димов

¬ оенна академия „Г. С. Раков-
ски“ има богати традиции в 
обучението на офицери по опе-

ративно изкуство. Много учебни про-
грами са посветени на тези въпроси 
и са осъществени с различни кате-
гории офицери, слушатели и специа-
лизанти. Обучението в тази област 
на знанието от направление „Военно 
дело“ е довело до значителни теоре-
тични и практически резултати, до 
утвърждаване и развитие на военна-
та професия у нас.

Оперативното изкуство от не-
говото зараждане до наши дни е из-
следвано от различни гледни точки. 
Една от тях е ориентирана около 
теоретичните постановки, развива-
ни в Съветския съюз, и намира доста 
изчистени от военна гледна точка 
разбирания за същността, смисъла и 
съдържанието на оперативното из-
куство като самостоятелна област 
на знания и умения за използване на 
военни групировки или обединения, 
базирани на изпълнената със слож-
ни ситуации Втора световна война. 
Друга гледна точка дават западните 
теоретични модели, които, най-вече 
под въздействие на желанието за 
оперативна съвместимост в НАТО, 
формират доста по-широко (ком-
плексно) отношение към оператив-
ното изкуство и развиват неговото 
съдържание в реалностите на съвре-
менните конфликти. Има и трета 
гледна точка, която обяснява него-
вата същност, прониквайки дълбоко 
в недрата на съответната култура 
с характерните национални и реги-
онални дадености. Така видяно, при-
лагането на военна сила до голяма 

степен се разглежда и като въпрос 
на традиции, а изборът на средства, 
подготовката, формите и начините 
за това придобиват определени наци-
онални особености. Ето защо воен-
ните изследователи и преподаватели 
във Военната академия имат много 
важна роля за по-нататъшното раз-
витие на оперативното изкуство в 
България.

Разнообразните гледни точки не 
позволяват да се поддържа единно 
разбиране за същността и съдържа-
нието на оперативното изкуство и 
при различни ситуации се наблюда-
ват дори противоречия. По отно-
шение на теоретичните основи, по-
ложени у нас преди членството ни 
в НАТО, то се разглежда като важ-
на част от военното изкуство, за-
едно със стратегията и тактиката. 
И до ден-днешен много военнослуже-
щи го възприемат в този му смисъл. 
В НАТО категорията „военно из-
куство“ не се използва. Всички ней-
ни смислови и съдържателни интер-
претации намират израз като „опе-
ративно изкуство“. То се развива с 
практиката в операциите и затова 
в документите на НАТО, свързани с 
оперативното планиране, може да се 
забележат известни различия в дефи-
нициите за него през годините.

Към всичко споменато, ако се до-
бавят и някои чисто национални ню-
анси със смислово и съдържателно 
значение за оперативното изкуство 
конкретно за нашата страна, фор-
мирани на ниво вид въоръжена сила, 
често се получава така, че говорим 
за едно, а имаме предвид друго. Нещо 
повече, може да се предположи, че 
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нееднозначното разбиране размива 
границите между стратегическото, 
оперативното и тактическото ниво 
и създава условия за грешки в обуче-
нието на офицерите.

Оперативното изкуство не може 
да бъде обяснено в рамките на едно 
теоретично определение, нито в пос-
ледователността на конкретна дей-
ност за въоръжените сили. То може 
да се олицетвори като нервната сис-
тема на сложен организъм, чиито 
жизнени функции определят смисъла 
на военната професия. Затова всеки 
военнослужещ – офицер, сержант или 
войник, трябва да има ясно опреде-
лено отношение към оперативното 
изкуство, да притежава необходими 
знания и умения, даващи представа за 
ангажиментите му за професионална 
реализация чрез оперативното изкус-
тво. Неговата приложна част позво-
лява да се организират операции, ко-
ито свързват стратегическите це-
ли с тактическите действия, или с 
други думи, погледнато обратно, мо-
гат да се обосновават едни или дру-
ги начини за постигане на конкретни 
резултати с политическите намере-
ния за употреба на военна сила. Това 
означава професионален подход към 
военната наука и изкуство.

Поради важността на темата за 
оперативното изкуство години на-
ред тя запази постоянно място на 
страниците на специализираните во-
енни издания. Около нея постоянно 
се разгарят спорове, които допри-
насят за отчитане на всяко изме-
нение във военната теория и прак-
тика. Усложнение има и поради ак-
тивното участие на много невоенни 
организации в превенцията и разре-
шаването на съвременните конфлик-
тни ситуации. По този начин опера-
тивното изкуство допринася за зре-
лостта на обществото и възприема-
нето на обстоятелството, че конф-
ликтът е платформа за развитие на 
човешката цивилизация1. Колкото и 
да отричаме въоръжения конфликт с 
оглед на неговата антихуманност и 
насилие, трябва да признаем и оздра-
вителния му ефект за обществата. 
Поради тази причина се е формирало 

и професионалното военно обучение, 
а на базата на знанията за употре-
бата на военна сила и уменията за 
нейното управление се е усъвършенс-
твал професионализмът на нашите 
военнослужещи.

Характерна особеност на обуче-
нието по оперативно изкуство се 
оказва контекстът, в който се ана-
лизират неговите теоретични по-
становки. Имат се предвид конкрет-
ните исторически условия, при кои-
то се е развила дадена конфликтна 
ситуация и съответствието на пос-
тигнатите резултати на водещите 
за времето си схващания за използва-
не на военна сила. Обучението може 
да бъде поставено в национален кон-
текст, където оперативното из-
куство е зависимо или най-малко се 
съобразява с идеологическите, рели-
гиозните, културните и икономичес-
ките обстоятелства на теоретич-
ното обогатяване и практическото 
прилагане.

Първоначално се създава усещане-
то, че оперативното изкуство е в 
по-голямата си част практика, а по-
малко теория, което не е правилно. В 
съвременните динамично променящи 
се условия теорията интегрира дейс-
твията. Проблемът е, че е трудно 
да бъдат систематизирани абстрак-
тни знания за оперативното изкуст-
во, откъснати от практиката. Сред 
нашите офицери се шири мнението 
за неприложимост на абстрактното 
знание в неговия чист вид за конк-
ретна обстановка. Така се неглижи-
рат натрупаните знания в тази на-
учна област и се формира определе-
на съпротива срещу теоретичната 
основа на оперативното изкуство. 
Всъщност неговата теория изграж-
да комплексен образ на основните 
принципи за подготовка и провежда-
не на операции, подчертавайки прак-
тическата им приложимост. Теори-
ята служи да обективизира взети-
те решения и да даде отговор защо 
се случват различните събития. Без 
изясняване на това не е възможно да 
се управляват ефективно каквито и 
да било форми на съвременните во-
енни действия. Теоретичната осно-
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ва на оперативното изкуство единс-
твено предлага способи за организи-
ране и управляване на сложни процеси 
в условия на неопределеност. Само с 
нейна помощ е възможно изучаване-
то на примерите от практиката и 
формулирането на съвременните до-
ктрини, без които оперативното из-
куство не може да достигне до же-
лан практически резултат.

Ако се обобщят гледните точ-
ки и контекста, в който се анали-
зира съдържанието на оперативното 
изкуство, може да се установи, че 
то представлява специфичен баланс 
на теория и практика в рамките на 
конкретна професионална ангажи-
раност на отделния военнослужещ, 
съществуващите организационни еди-
ници във въоръжените сили и сами-
те въоръжени сили на страната. В 
рамките на военна коалиция или съюз 
оперативното изкуство се прости-
ра и върху професионалния баланс на 
общоприети теоретични постанов-
ки и практики и служи за основа на 
съвместимостта на различни военни 
способности.

Общоприетото определение за 
оперативното изкуство в НАТО е 
„Skilful employment of military forces 
to attain strategic and/or operational 
objectives through the design, organi-
sation, integration and conduct of theatre 
strategies, campaigns, operations and 
battles“2. Преводът в Ръководство-
то за оперативно планиране пораж-
да въпроси и не се приема еднознач-
но: „Умело използване на военни сили 
за постигане на стратегически и/
или оперативни цели чрез изготвяне 
на модел, организиране, интегрира-
не и провеждане на стратегии, кам-
пании, основни операции и битки“3. 
Може да се приеме за работно опре-
деление, че оперативното изкуство е 
умела употреба на военна сила за пос-
тигане на стратегически и/или опера-
тивни цели чрез планиране, организи-
ране, съчетаване и водене на различни 
форми за използване на въоръжените 
сили. Има различия, които са разби-
раеми поради контекстния характер 
на оперативното изкуство. Въпреки 
че е възприето общо определение, в 

НАТО липсва консенсус по смисъла, 
влаган от отделните страни в тер-
мина „оперативен“, особено когато 
се използва за очертаване на само-
стоятелно ниво на командване и уп-
равление във въоръжените сили, за-
емащо положение между стратеги-
ческото и тактическото.

Има теоретици, които стигат 
до крайност, като отричат опера-
тивното ниво. Изхождат от нивата 
на войната и поради голямата дина-
мика на оперативното ниво не на-
мират устойчиви императиви за ед-
нозначно определяне на съдържател-
ната му част. Част от проблема е, 
че оперативен (operational) на англий-
ски има много значения. Например 
думата „операция“, от която произ-
лиза „оперативен“, се използва пър-
воначално за описание на това, кое-
то войските са правили на бойното 
поле. По времето, в което започва 
да се влага първоначалният смисъл 
на думата „операция“, не е необходи-
мо да се анализират различни нива на 
войната и поради тази причина опе-
рацията е съставна част на страте-
гията. Тогава с една битка би могъл 
да се реши изходът на войната. През 
първата половина на миналия век по-
нятието „оперативен“ се използва в 
различни писмени източници за раз-
деляне на активно действащите вой-
ски от резерва или от войски, които 
са в етап на подготовка и не са пок-
рили изискванията, за да бъдат при-
вличани на бойното поле. През този 
период смисълът на думата „опера-
тивен“ е да се обозначи такова фор-
мирование, „което е вече готово да 
отиде на операция“. И днес операти-
вен се използва в този му смисъл.

По време на Втората световна 
война, главно под влияние на съвет-
ското военно изкуство, се заражда 
и до настоящия момент се утвърж-
дава смисълът на оперативното из-
куство като самостоятелно ниво, 
свързващо теорията на стратегия-
та с тактиката, и като практика 
за подготовка и водене на операции 
от т.нар. оперативни групировки или 
обединения (общовойскови армии). В 
западните теории за войната мал-
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ко по-късно думата „оперативен“ за-
почва да се отнася за оперативно-
то ниво на войната и се влага нов 
смисъл в този термин. Свързва се 
с планирането и воденето на кампа-
нии или основни операции, както и 
с поддържането на войските в бое-
способно състояние. Кампаниите или 
основните операции се използват за 
осигуряване на преход от стратеги-
ческите цели към съдържанието на 
тактическите задачи чрез въвежда-
не на междинни или много по-попу-
лярните оперативни цели. Връзката 
се гарантира с условието кампании-
те и основните операции да водят 
до осъществяване поне на една стра-
тегическа цел на театъра на воен-
ните действия или в зоната на опе-
рациите. Кампаниите или основните 
операции имат много по-големи про-
странствени и времеви параметри 
от тези, за които тактиката може 
да предостави разумни решения и 
осигуряват логистична и админист-
ративна поддръжки, с чиято помощ 
тактическият успех може да бъде 
развит и да доведе до постигане на 
стратегическа цел. Важна особеност 
при това е, че оперативното изку-
ство не зависи пряко от количество-
то на войските, привличани за основ-
ната операция или кампанията, кое-
то е определящо в съветските тео-
ретични постановки. Ако навремето 
така наречените обединения съста-
вят оперативното ниво, сега в кон-
фликти с ниска интензивност много 
по-малки войскови единици могат да 
го формират.

За да се добие ясна представа за 
оперативното изкуство, могат да 
се съпоставят отправните точки 
на някои от известните оператив-
ни концепции в Германия, Съветския 
съюз и САЩ.

Много автори сочат за първоиз-
точник на пруския военен модел при-
мерите от Наполеоновите войни, из-
вестни с неповторимия маньовър на 
множество корпуси в непознати за 
времето си пространствени маща-
би. Всъщност в основата на воен-
ните успехи на Прусия е изградена-
та от Хелмут фон Молтке гъвкава 

командна система, организирана от 
пруския Генерален щаб и проверена в 
Австро-пруската (1866) и Френско-
пруската (1870–1871) война. Коман-
дната система позволява да се из-
ползват мобилизацията, транспор-
тирането с железопътен транспорт 
на големи войскови единици и тях-
ното логистично осигуряване за про-
дължителни периоди от време. Из-
лиза се от рамките на операцията и 
по този начин се променят дори ха-
рактеристиките на войната. Стра-
тегията започва да отчита не само 
придвижването на войските и тех-
ния маньовър на театъра на военни-
те действия, но и възможностите за 
мобилизация и придвижване към те-
атъра на военните действия. Кам-
паниите престават да бъдат разг-
леждани като форми за използване на 
въоръжени сили, от които следва ус-
пехът във войната, а като част от 
по-значим стратегически резултат. 
В Германия се заражда оперативно-
то ниво, което бива доразвито по 
време на Първата и Втората све-
товна война. На тази основа се обяс-
нява нетипичното използване на во-
енни формирования и търсенето на 
нови възможности сред условията на 
оперативната обстановка, които с 
риск да изневерят на плана могат да 
предизвикат неподозиран успех. Въз-
никва „блицкригът“ като резултат 
от появата на новите средства за 
воюване и последвалите ги смели но-
ваторски организационни преобразо-
вания във войските, водени от же-
ланието за по-висока ефективност и 
от залегналия дълбоко в културата 
на страната стремеж към оптими-
зация.

С риск да се повторим искаме да 
подчертаем, че случилото се в Гер-
мания става възможно благодарение 
на гъвкавата система за командва-
не на войските, добила популярност 
като auftragstaktik (мисийна такти-
ка). Това е важен факт за разкриване 
на спецификата, която влага страна-
та в оперативното изкуство. Чрез 
него се обяснява и твърдението, че 
военните ù стратези не са разбира-
ли оперативното ниво, защото дейс-
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твията, довели до комплексен резул-
тат, не са били плод на предвари-
телно планиране, а са разчитали на 
лавинообразно увеличаване на малки-
те тактически успехи. По друг на-
чин казано, оперативното изкуство 
на Германия произтича от тактика-
та и има условна връзка със страте-
гията. То е по-трудно управляемо.

За разлика от концепцията за 
„блицкрига“ в Германия съветското 
оперативно изкуство се гради върху 
теорията на „дълбоките операции“. 
В същността му е концепцията за 
откъсване на определени войскови 
групировки на противника, последва-
щото им блокиране или обкръжаване 
и нарушаване на системния характер 
в действията му, предизвикване на 
изненада и ограничаване на логистич-
ните му възможности. Тази концеп-
ция се развива още през 30-те годи-
ни на миналия век от много талан-
тливи съветски военни теоретици, 
сред които са Свечин, Тухачевски и 
Триандафилов, но се прилага успеш-
но в практиката доста по-късно – 
в хода на Втората световна война. 
Мащабите ù водят до търсене на 
подход, който да синхронизира воен-
ните действия отвъд тактическите 
разбирания за унищожаване на про-
тивника. Той изисква организиране 
действията на големи войскови гру-
пировки в съответствие с предвари-
телно определена цел и налага поддъ-
ржане на безпрекословно заповедоиз-
пълнение (малка свобода за проява на 
инициатива). В духа на културните 
традиции трябва да се припомни, че 
заповедоизпълнението е водещ фак-
тор в изграждането и развитието 
на руските въоръжени сили още от 
ХVІІ век. Изводът е, че съветското 
оперативно изкуство е по-близо до 
стратегията, отколкото до такти-
ката.

Независимо от съществените 
различия в оперативното изкуство 
на Германия и на Съветския съюз те 
постигат успех и доказват необхо-
димостта от съществуване на меж-
динно ниво, което да осигурява пос-
тоянна връзка между стратегията и 
тактиката. Това не означава, че опе-

ративното ниво изпълнява свързва-
щи функции. Връзката се гарантира 
при наличие на единен модел за пла-
ниране, организиране и управляване 
на всички нива (стратегическо, опе-
ративно и тактическо).

За САЩ оперативното изкуство 
придобива смисъл доста по-късно. До 
първите години на Студената вой-
на оперативното ниво на войната 
се пренебрегва, защото набиращо-
то сили ядрено оръжие блокира въз-
можностите за победа във въоръжен 
конфликт на по-ниско ниво от стра-
тегическото. Едва след Войната във 
Виетнам се доказва необходимостта 
от нови доктрини и концепции, ко-
ито да обслужват големите опера-
ции и кампаниите. От 1976 г. влиза 
в сила доктрината „Активна отбра-
на“ (Active defense), която изразява 
намеренията на САЩ да спрат евен-
туално настъпление на войските от 
Варшавския договор в Западна Евро-
па. Тъй като целите по онова време 
се постигат с решителни настъпа-
телни действия и отбраната се при-
ема, че е с временен характер, на-
ред с доктрината за активна отбра-
на американците развиват концепци-
ята „Въздушно-земно сражение“. Тя е 
свързана с удари по вторите ешелони 
и става платформа за овладяване на 
инициативата чрез маньовър и огън. 
По този начин през 1986 г. се поста-
вят основите на оперативното из-
куство в САЩ и се обогатява него-
вата теория. Възприетото по това 
време определение се запазва непро-
менено дълго и е почти идентично 
със сега действащата формулировка 
в НАТО. Американските доктринал-
ни документи разкриват схващане-
то, че оперативното изкуство оси-
гурява платформа за подпомагане на 
командирите в поставянето на за-
дачи според техните проекти за во-
дене на кампании или мащабни опе-
рации.

Без оперативното изкуство вой-
ната може да се разглежда като съв-
купност на откъснати операции, сра-
жения, боеве и удари, чийто успех е 
производна на съотношението на си-
лите. Важни характеристики на опе-
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ративното изкуство са маньовърът 
и въвеждането на противника в за-
блуждение, защото осигуряват допъл-
нителни възможности за промяна на 
съотношенията в силите, освен за-
ложените в тактиката въздействия 
за унищожаване на противника.

Анализът на съвременните схва-
щания за оперативното ниво разкри-
ва особености, които създават ус-
ловия за нееднозначно тълкуване на 
оперативното изкуство. Например в 
САЩ то се свързва с оперативно-
то ниво на войната, която може да 
бъде на стратегическо, оперативно 
и тактическо ниво, в Канада е про-
изводно на деленето на конфликта 
по нива, аналогични на приетите в 
САЩ, а в НАТО операциите се де-
лят на познатите ни нива. Можем 
да обобщим, че оперативното изкус-
тво в Съюза се съотнася към опера-
циите на оперативно ниво.

У нас все по-категорично се въз-
приемат общите формулировки, ва-
лидни за страните – членки на НАТО, 
и затова оперативното изкуство е 
„синхронизиране на дадена операция 
за трансформиране на стратегичес-
ките цели в тактически действия с 
цел постигане на желан краен резул-
тат“4. „То включва способността на 
командира да поеме даден сложен и 
често пъти неструктуриран проблем 
и да му придаде достатъчно яснота 
и логика (част от което става ин-
туитивно), за да може да се извърши 
детайлно планиране и се издадат из-
пълними заповеди (разпореждания)“5. 
Прави впечатление, че в новите рег-
ламентиращи документи на НАТО и 
у нас не става дума за оперативно 
изкуство на отделния вид въоръжени 
сили и все по безспорно оперативно-
то ниво се свързва със съвместните 
операции.

България като страна от НАТО 
приема разбирането за оперативно-
то изкуство и неговата същност, 
заложени в съюзните публикации. 
Новост за нас е налагащата се тен-
денция да се придържаме към схва-
щането, че оперативното ниво не 
е свързано с големината на войско-
вите формирования и количеството 

на войските, които се привличат за 
дадена операция, а от резултатите, 
които трябва да бъдат постигнати. 
Това се налага от малките по мащаб 
въоръжени сили, с които разполага-
ме, което не означава, че те тряб-
ва да провеждат операции единстве-
но на тактическо ниво. Няма как да 
се активира изпълнението на так-
тическа задача, без преди това да е 
определена стратегическа цел и да е 
взето решение на оперативно ниво. 
Ето защо оперативното изкуство 
не бива да се свързва с конкретно 
ниво на системата за командване и 
управление на въоръжените сили, то 
не е прерогатив само на Съвмест-
ното командване на силите (СКС), 
нито на който и да било щаб, а е 
отговорност и задължение на всички 
звена по командната верига.

Известни проблеми, свързани с 
обучението на офицерския корпус у 
нас, възникват поради факта, че все 
още съществуват различия в разби-
рането на преподавателите и изсле-
дователите за оперативното изкус-
тво, на доверие се приемат чужди 
теоретични постановки, които са 
разработени при различни от наши-
те стратегически обстоятелства. 
И още нещо: тъй като оперативно-
то изкуство се възприема по-лесно в 
практическото му съдържание, не се 
признава за базова връзката му със 
стратегията, дори обратно – мно-
го офицери поддържат представа за 
оперативното изкуство като за по-
голяма, висша тактика.

В резултат от съществуване-
то на тези и други проблеми няма-
ме единен модел за планиране на опе-
рациите, който да обхваща всич-
ки нива – стратегическо, оператив-
но и тактическо. За организиране на 
действията често се разчита на не-
съществуващи структури, органи и 
елементи, предвидени да се създават 
при необходимост, а това означава, 
че и да се приеме модел за планиране, 
трудно би разпределил отговорнос-
тите по нивата на управление.

Що се отнася до интегритета 
във формите за използване на въоръ-
жените сили, достатъчно е да се 
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вгледаме в така наречената система 
за отбрана на страната. Тя същес-
твува като събирателно понятие и 
не би могла да обвърже функционал-
но своите елементи на основата на 
модел за планиране, валиден само за 
един от тези елементи. Ето защо, 
когато у нас се спомене „оператив-
но изкуство“, предпочитаме да рабо-
тим с твърде общи формулировки, 
единствено за да осигурим съвмести-
мост с военните формирования от 
други страни при водене на операци-
ите. Въпросът е да се участва в ця-
лостния процес – от неговото нача-
ло до постигане на целта, стъпка по 
стъпка, етап по етап, без условнос-
ти, при ясни отговорности на всич-
ки по йерархичната верига. По този 
начин може да се разграничи кой и 
как участва в определянето на кон-
цепцията на една операция, кой е от-
говорен за оперативния план, как се 
обвързват поддържащите планове и 
формулират конкретните задачи. А 
на тази основа да се търси ефектът 
на изненадата, по-добрата защита 
на силите, взаимодействието с не-
военните структури и организации 
и максималната ефективност на из-
ползваните средства – все процеси, 
които характеризират оперативно-
то ниво. Забележете, че оператив-
ното ниво не се отнася до конкре-
тен вид въоръжени сили, а е общо за 
всички.

Направеният извод се основава 
на предхождащия го анализ на тео-
ретичните и историческите коре-
ни на оперативното изкуство, кой-
то позволява едно по-добро разбира-
не на концептуалната основа и кон-
текстния характер на оперативно-
то ниво и разкрива как то влияе вър-
ху професионалната реализация на 
военнослужещия. Концептуално опе-
ративното изкуство приема предиз-
викателствата на съвместните уси-
лия за постигане на стратегическа 
цел, които преобладаващо са ори-
ентирани около сухопътния компо-
нент. Амбициите на военноморски-
те и военновъздушните сили да про-
менят статуквото в своя полза се 
основават на максимата, че приро-

дата на войната формира различни 
интерпретации на оперативното из-
куство, в зависимост от различната 
среда на нейното проявление. Това в 
повечето случаи води до постановки, 
които отдалечават смисъла на опе-
ративното изкуство от неговата 
същност – да свързва стратегията с 
тактиката, не тактиката със стра-
тегията. От тази гледна точка се 
налага да се поддържа на оператив-
но ниво инструментариум, който да 
е използваем при възможно най-голям 
брой условия на средата. Става ясно, 
че същностна и неизменна черта на 
оперативното изкуство е съвмест-
ното използване на добре разграничи-
ми по пространствен и тактически 
обхват въоръжени сили.

Следвайки логиката на системния 
анализ, може да се твърди, че кон-
текстно оперативното изкуство 
свързва националната военна стра-
тегия с тактиката. България в това 
отношение недостатъчно ясно фор-
мулира своите стратегически цели 
в пределно общия контекст на от-
бранителната си стратегия. Това е 
естествен политически избор, защо-
то противното може да доведе до 
вътрешни обвинения при евентуал-
но накърняване на националните ин-
тереси и отслабване на властовите 
позиции. Същевременно за отбрани-
телната система това принизява 
ролята на стратегическото и раз-
мива отговорностите на оператив-
ното ниво. Остават пределно ясни 
само ангажиментите на страната в 
тактическото използване на военни 
формирования, организирани в много-
национални щабове на НАТО за цели-
те на колективната отбрана. Изпол-
зват се доктринални документи, съз-
дадени на базата на съюзните док-
трини, което за тактиката е доб-
ре, но би могло да създаде проблеми в 
смисъла на оперативното изкуство.

Редно е да си зададем въпроса 
как според съвременните оператив-
ни концепции, базирани на маньовъра, 
ще изглежда заемането на район от 
бригадна тактическа група, на отда-
лечение от около 300 км от основ-
ната дислокация на изграждащите я 
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формирования, с осигурена всестран-
на логистика и огнева поддръжка от-
към въздух и море. Виртуално отго-
ворите са много, реално обаче ще се 
срещнат трудности от оперативен 
произход. Прогнозата не е плод на 
свръхестествени способности на ав-
тора, а следствие от оценката на 
състоянието на нашето оперативно 
изкуство, която всеки може да на-
прави по съществуващите доктри-
нални документи.

Теоретичните постановки логич-
но водят към съвместно използва-
не на формирования от видовете 
въоръжени сили, но когато трябва да 
се съчетаят схващанията за мань-
овъра, изградили в традициите си Су-
хопътните войски, Военноморските 
сили и Военновъздушните сили у нас 
и в практиката на многонационални-
те операции и учения, тогава се изди-
гат въпросите, кой командва съвмес-
тната операция, кои са маневрените 
формирования, кой ще ги поддържа и 
осигурява, какви задачи допълнително 
може да се наложи да бъдат изпълня-
вани и т.н. Нещо повече, проблеми-
те се прехвърлят на психологическа 
основа или се оплитат в реалности-
те на времето, пространството и 
състоянието на дадено военно фор-
мирование. Властва специфичната за 
вида въоръжени сили култура и дока-
то има военнослужещи, които заявя-
ват примерно „...във ВМС, за разли-
ка от СВ, отношението към този 
въпрос е...“, няма как те да бъдат 
разбрани на оперативно, а камо ли на 
стратегическо ниво.

Още по-силно се откроява опера-
тивното изкуство, когато се орга-
низира маньовърът на големи войс-
кови формирования спрямо тяхната 
поддръжка и логистика. Практиката 
показва в много от случаите, че при 
планиране на оперативно ниво с по-
голяма тежест се отчитат не ма-
неврените способности на конкрет-
ни формирования, а възможността 
те да бъдат надеждно поддържани 
и осигурявани. Това е така, защо-
то оперативното изкуство форми-
ра различна култура спрямо такти-
ката.

Ако за командирите на тактичес-
ко ниво е приоритет изпълнението 
на дадена задача, на оперативно при-
оритетите се определят от изпъл-
нението ù, но за минимално време, с 
минимални загуби и с резултат, кой-
то да доведе до цялостен успех. При-
мерът от Афганистан с изгарянето 
на Корана в американската база в 
Баграми е показателен как въпреки 
многото успехи на тактическо ниво 
и решаването на текущите задачи 
може да се допусне грешка на опера-
тивно ниво, която да застраши цяла-
та мисия. В конкретния случай греш-
ката е на оперативно ниво, защото 
се е размила границата между опера-
тивното и тактическото ниво и е 
взело връх усещането за безпогрешно 
изпълнение на задачите, без да се от-
читат дългосрочните последствия 
от тактическите действия. Стра-
тегическото ниво не е било в състо-
яние да осигури повсеместен конт-
рол над всички текущи задачи с оглед 
целите на операцията, като се има 
предвид и това, че мисията е била в 
процес на промяна към намаляване на 
военните контингенти. Освен това 
на стратегическо ниво не е нужно да 
се акцентира върху всички специфич-
ни условия и особености в зоната на 
операциите те са в обсега на опера-
тивното изкуство.

Приведените аргументи доказ-
ват за пореден път важната роля 
на оперативното изкуство и негово-
то позициониране между стратегия-
та и тактиката. При това ролята 
му е водеща спрямо тактиката, тъй 
както стратегията е водеща спря-
мо оперативното изкуство. Това оз-
начава още, че отговорностите за 
използване на военна сила са значи-
телно по-големи на оперативно ниво 
спрямо тактическото, а вследствие 
на това командирите от тактичес-
кото ниво предварително изграждат 
отношение на критицизъм към пред-
ставителите на системата за ко-
мандване и управление на оператив-
но ниво. Аналогично е положението 
между оперативното и стратегичес-
кото ниво. Ето защо оперативното 
изкуство има смисъл при поддържа-
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не на единна система за командва-
не и управление, която да разпределя 
отговорностите между различните 
нива и да поддържа единен модел за 
планиране на операциите. Противно-
то ражда митове, като най-проблем-
ният е този за съвместния характер 
на всички операции.

Много офицери, предимно от сре-
дите на военнообразователната сис-
тема, твърдят, че всяка операция 
трябва да се възприема като съвмес-
тна и затова обучението на офице-
рите, подготовката на щабовете и 
войските следва да имат съвместен 
характер. Това противоречи на фи-
лософията на съвместността, коя-
то изисква всеки вид въоръжени сили 
да предостави своите способности 
на една „маса“ за планиране на опе-
рацията, след което да се определят 
необходимите общи способности, ко-
ито впоследствие да бъдат интегри-
рани в съвместен план. Следовател-
но единствено на оперативно или 
на стратегическо ниво може да има 
смисъл съвместността. Още повече, 
че видовете въоръжени сили тряб-
ва да могат да предоставят способ-
ности, които да бъдат разбрани и 
планирани не само от собствените 
представители в съвместния щаб. 
Това означава да имат доктрини, ко-
ито да позволяват интегриране на 
различни формирования в съвместна-
та операция.

Неизбежно се налага изводът, че 
оперативното ниво в съвременни ус-
ловия надхвърля обхвата на отдел-
ния вид въоръжени сили и има сми-
съл само когато се съвместяват уси-
лията на формирования от най-мал-
ко два вида въоръжени сили. Често 
примерът с голям оркестър обяснява 
метафорично съвместността като 
необходимост от диригент и разби-
рателство между отделните, прин-
ципно много добри музиканти инди-
видуалисти, групирани в сектори на 
сцената (струнни, духови и ударни 
инструменти), за обща хармония и 
ефект от музиката.

В българската действителност 
липсата на дебат сред академични-
те среди по въпросите на оператив-

ното изкуство позволява механичен, 
процедурен подход към неговото изу-
чаване. Няма ясно очертан профил 
на компетентностите на офицера, 
работещ в Съвместното командва-
не на силите. Използват се механич-
но съюзни доктринални документи, 
като при това се знае твърде доб-
ре, че Българската армия е уникална 
и е неправомерно да бъде съпоставя-
на по количествени и качествени по-
казатели с която и да е друга армия 
от НАТО. Тези условия позволяват 
обучението на офицерите за работа 
на оперативно ниво да се осъщест-
вява некоординирано. Приема се за 
нормално това да става едновремен-
но във факултет „Командно-щабен“ 
и във факултет „Национална сигур-
ност и отбрана“ на Военна акаде-
мия „Г. С. Раковски“, в щабовете на 
видовете въоръжени сили и в СКС. 
Споменавам главно местата у нас 
поради разгледания по-горе контекс-
тен характер на оперативното из-
куство, въпреки че ако се анализира 
състоянието на теоретичните раз-
работки в интерес на учебния про-
цес, няма да се забележат съществе-
ни различия с други страни – членки 
на НАТО.

От практическа гледна точка се 
налага изводът, че ако за тактичес-
кото и стратегическото ниво има 
възможност за специализация и раз-
делно обучение, което може да пре-
следва определена ефективност, за 
оперативното ниво у нас не е така. 
Всъщност губещите от тази ситу-
ация са всички, защото без опера-
тивното ниво нито стратегичес-
кото, нито тактическото могат 
да обосноват своите резултати са-
мостоятелно. Крайно време е да 
се приеме единен модел на плани-
ране с условно разделение по нива 
на командване и управление. Въз 
основа на аргументите в настоя-
щата статия може да се приеме 
за работещо следното разпределе-
ние: стратегическо ниво – Минис-
терство на отбраната, оператив-
но – СКС, тактическо – до вид въо-
ръжени сили. При това съвместни-
те операции остават прерогатив 
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1 US Joint Publication 3-0 (JP 3-0), p. II–2.
2 Comprehensive Operations Planning Direc-

tive, pр. 4–7.

3 I b i d e m, р. 169.
4 I b i d e m, p. 181.
5 I b i d e m.

на СКС и за тяхното организира-
не безусловно се изисква равнопос-
тавеност на видовете въоръжени 
сили.

Предложеното разпределение очер-
тава ясно границите за съществу-
ване и посочва отговорностите на 
оперативното ниво за постигане на 
ефективност в използването на во-
енна сила. Възможни са и други мне-
ния, но в смисъла на постоянен стре-
меж към ефективност и обединява-
не на усилията се нуждаем от започ-
ване на широк професионален дебат, 
от разнопосочна и професионална ек-

спертна оценка, подчинена на без-
спорни научни критерии, в посока 
към създаване на единен работещ 
механизъм за планиране на операци-
ите. Механизъм, който да се вписва 
в рамката на изискванията на НАТО 
и да развива контекстния характер 
на националното оперативно изкуст-
во. Дебатът е необходим и от чис-
то практикоприложна гледна точка, 
с оглед на внасяне на своевременни 
корекции в „Ръководство за опера-
тивно планиране и за усъвършенс-
тване на учебните програми във Во-
енна академия „Г. С. Раковски“.
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     арактерът на настоящите и 
бъдещите операции на въоръ-
жените сили зависи от въз-

можните сценарии за развитие на гло-
балните и регионалните отношения, 
които продължават да се доминират 
от Великите сили и коалициите меж-
ду тях. Според анализатори в крат-
косрочен и по-дългосрочен план сцена-
риите могат да бъдат условно сведе-
ни до шест: еднополюсен свят; свят 
на либерална демокрация; двуполюсен 
свят с противоборство между по-
люсите; многополюсен, състезателен 
свят; преобладаващо доминиране на 
транснационалните мрежи; глобален 
хаос и безредие1. Тези сценарии поста-
вят различни изисквания към строи-
телството и използването на въоръ-
жените сили – от изграждане на ма-
неврени експедиционни сили, през вой-
ски с предимно полицейски функции до 
сили за глобално воюване или мрежо-
во-центрични войни. Възможните мо-
дели за развитие на международната 
обстановка са в основата на еволю-
цията във възгледите за способите, 
формите и методите за използване на 
военна сила за разрешаване на военно-
политическите кризи. Промените във 
възгледите имат задачата да:

• избягнат ядрена война, която 
поради нарасналата мощ на оръжи-
ята и наличието на значителни яд-
рени потенциали поставя под съм-
нение възможността за възползва-
не от плодовете на победата поради 
катастрофалните екологични и други 
поражения;

ПРОБЛЕМИ НА ХРАНЕНЕТО 
НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ 

В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ 

ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ
Д-р Владимир ИРИНКОВ, доц. д-р Николай КОЛЕВ

• отговорят на новите заплахи за 
международния ред и сигурност;

• създадат условия за управляване 
на международни военнополитически 
кризи и военни конфликти в зоните, 
в които са възникнали4.

От тази гледна точка операци-
ите в отговор на съвременните за-
плахи могат да се класифицират по 
степен на вероятност:

• Много вероятни – операции за раз-
решаване на военнополитически кри-
зи извън границите на НАТО, под-
държане/изграждане на мир, защита 
на населението и инфраструктурата 
на страната при кризи с невоенен 
характер в страната, хуманитарно 
подпомагане извън територията на 
България.

• Вероятни – спасителни и издир-
вателни, антитерористични опера-
ции и такива за налагане на мир със 
сила.

• Малко вероятни – отбрана на на-
ционална територия или територия 
на друга страна, членка на НАТО4.

Това влияе върху приоритетите 
на логистичното осигуряване. Конф-
лик-тите от края на ХХ столетие 
показват, че логистичната систе-
ма на въоръжените сили в следващо-
то десетилетие ще бъде ангажира-
на с осигуряване на сухопътен компо-
нент, най-вероятно батальонна бой-
на група, в миротворчески/миронала-
гащи операции на ООН/с мандат на 
ООН, извън географските граници на 
Европа и в условия, различни от ев-
ропейските. Това оказва влияние вър-

’
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ху всички логистични функции, вклю-
чително храненето на военнослуже-
щите, което е обект на настоящо-
то изследване. Актуалността на 
проблема произтича от:

• значението на рационалното хра-
нене и водопотребление за поддържа-
не на нормални физиологични функ-
ции при военнослужещите в условия-
та на екстремно физическо и психи-
ческо натоварване;

• рисковете за възникване на епи-
демично значими заболявания при на-
рушаване на санитарно-хигиенните 
изисквания при приготвяне на храна-
та и нейната консумация2,4,11.

Изследването се базира на същес-
твуващи теоретични и доктринални 
постановки и на проучване на опита 
от военни операции през последните 
две десетилетия.

Основните географски фактори, 
оказващи влияние върху организиране 
на храненето в съвременните опера-
ции, са климатичните – равнище на 
денонощните температури и тяхно-
то колебание, влажност на въздуха, 
количество на снеговалежите и дъж-
довете, слънчева радиация и наличие 
на ветрове. Както ниските, така и 
високите температури на средата, 
отчетени при висока или ниска влаж-
ност на въздуха и съчетани с оста-
налите условия на околната среда, 
могат да се окажат върхови за бъ-
лгарските военнослужещи, чийто ор-
ганизъм е адаптиран към физико-кли-
матичната характеристика на Бъл-
гария. Те въздействат неблагоприят-
но и могат сериозно да ограничат 
работоспособността, особено в пе-
риод на адаптация. Климатичните 
фактори са физически стресори за 
организма. Съчетани със стресори с 
психическа природа, те са много ва-
жен рисков фактор за здравето. Този 
факт е в основата на изискванията 
към енергийната стойност и съотно-
шението на въглехидрати, белтъци 
и мазнини в предоставяната храна. 
Климатичните фактори могат да се 
окажат рискови за здравето на воен-
нослужещите чрез въздействието им 
върху условията за съхраняване, при-
готвяне и доставяне на храната11.

Изложеният на студ организъм 
реагира чрез повишаване на топло-
продукцията и поддържането на те-
лесната температура в определени 
физиологични граници. Увеличава се 
кислородната консумация и се пови-
шава обмяната на веществата – с 
10–16 % над обичайните, особено при 
работа навън. Енергоразходът при 
ниски температури съществено се 
засилва. В условията на ниски тем-
ператури на околната среда той е 
предизвикан и от допълнителни фак-
тори – носене на тежки, сковаващи 
движенията дрехи и защитни средс-
тва, вятър и снежна покривка. Ето 
защо е необходимо своевременно ком-
пенсиране на повишените енергораз-
ходи12.

Храненето в условия на труд при 
ниски температури трябва да осигу-
рява достатъчно количество белтъ-
ци и мазнини, обогатени с витамини 
С и В (най-добре приемани като ле-
карствени форми).

Обективното въздействие на ви-
соките температури се проявява в 
рязко влошаване на самочувствието, 
обща слабост, умора, виене на свят, 
неприятни усещания в областта на 
сърцето. Съвкупността от тези 
признаци най-често е предвестник 
на топлинен удар. За критична теле-
сна температура на човек, подложен 
на топлинно въздействие, се приема 
38,4–39,4 0С12.

Ефектът на високите темпера-
тури се подсилва от неподходящ не-
пълноценен хранителен режим. За 
компенсиране на загубите на течнос-
ти, предизвикана от усилено пото-
отделяне, възниква необходимостта 
от увеличаване на денонощните нор-
ми от вода. При това водопотребле-
нието е толкова по-голямо, колкото 
по-малко е адаптиран организмът 
към условията на високи температу-
ри. Попълването на загубата на вода 
е необходимо условие за съществува-
не. Правилният питеен режим осигу-
рява добро самочувствие и висока ра-
ботоспособност11,12.

Физиологичните потребности от
вода за 24 часа в нашите климатич-
ни условия са около 2,5–3 литра. При 
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среднотежка физическа натоваре-
ност и температура на въздуха в 
диапазона 30–33 0С тя нараства до 
10–11 литра.

Значително се засилва потреб-
ността от вода при действия в пус-
тинни и тропически условия. Напри-
мер по време на първата война в 
Персийския залив (1991 г.) за френс-
ките контингенти са осигурявани по 
100 литра вода дневно на един во-
еннослужещ, от които 30 за пиене, 
личен тоалет и домакински нужди9. 
Установено е, че в зависимост от 
околната температура и интензив-
ността на бойните задачи дневната 
консумация на вода е достигала до 13 
литра. Американски проучвания по-
казват, че минималните дневни нуж-
ди от вода за един военнослужещ мо-
гат да превишават 60 литра в су-
хопътните войски, 70 литра – във 
ВВС, 90 литра – във ВМС, и до 70 
литра в морската пехота, като око-
ло 20 % от нея са за питейни нужди 
и приготовляване на храна1. Потреб-
ностите от вода трябва прецизно да 
се планират преди началото на опе-
рацията. По принцип възприетите 
национални норми за въоръжените 
сили при екстремни условия на бой-
ната обстановка – до 4 литра днев-
но на военнослужещ и по 25–28 литра 
дневно за останалите условия, следва 
да се считат за недостатъчни. Това 
се потвърждава и от българското 
участие в международни мисии след 
1992 г. – например в Камбоджа още в 
началото на операцията става ясно, 
че определените дневни количества 
вода от 7 литра на военнослужещ за 
пиене, домакински и хигиенни нужди 
са недостатъчни8,9,11.

Поднасяната за пиене вода тряб-
ва да притежава определени вкусови 
качества (температура в диапазона 
10–12 0С). Препоръчва се трапезната 
вода да се замени със зелен чай или 
отвари от шипки, вишни, ябълки, ай-
рян. Режимът на приемане на вода 
трябва да бъде неограничен в ранни-
те сутрешни часове и вечер и огра-
ничен по време на пиковите дневни 
температури – около обяд.

При високи температури се на-

рушава обмяната на натрий, калий 
и калций поради повишеното им от-
деляне от организма при потене). 
Компенсиране на загубата може да 
се осъществи чрез приемане на спе-
циални чайове, съдържащи в подходя-
що съотношение електролити и дру-
ги микроелементи1,12.

В условията на горещ климат 
трябва да бъде увеличено съдържа-
нието на животински белтъци в хра-
ната, за сметка на тези от расти-
телен произход. Мазнините в такива 
условия имат не само енергийна фун-
кция, а са и ендогенен източник на 
вода. Тяхното количество в храната 
е целесъобразно да бъде по-ниско от 
нормите за умерен климат, предим-
но за сметка на животинските маз-
нини12.

Особено значение в енергийна-
та обмяна при висока температу-
ра имат въглехидратите. Те играят 
важна роля в ресинтезата на белтъ-
ците. Освен това при хранене с бога-
та на въглехидрати храна се намаля-
ва загубата на вода, отделяна с ури-
ната. Въглехидратите увеличават 
издръжливостта на организма, за-
бавят настъпването на прегряване, 
позволяват да се изпълнява тежка 
физическа работа по-дълго, отколко-
то при преобладаващо белтъчно-мас-
тно хранене11.

Опитът от подготовката на на-
ционални военни контингенти за ми-
сии показва, че при всяка операция 
определянето на хранителния и вод-
ния режим на военнослужещите за-
почва от началото. Това може да се 
преодолее чрез създаване на типизи-
рани по климатични зони таблици за 
водопотребление и хранене. Налага 
се да се предвидят и програми за обу-
чение по хигиена на храненето, чрез 
които може да бъде снижен здравни-
ят риск.

Високите и ниските температури 
водят и до изменение в хранителни-
те продукти. При ниски температу-
ри това най-често е свързано със за-
мръзване на продуктите. След проце-
са на размразяване, поради възникнали 
в тях структурни промени, те пони-
жават качествата си, а при определе-
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ни случаи могат да станат и негодни 
за консумация. Особено неблагоприят-
но е въздействието на ниските тем-
ператури при плодовете, зеленчуците, 
яйцата, млякото и млечните произве-
дения, консервите. Високите темпе-
ратури влияят също неблагоприятно 
върху хранителните продукти – осо-
бено върху богатите на мазнини, като 
активират процесите на прораства-
не, ферментиране и плесенясване. Те 
предизвикват и бързо размножаване на 
инфекциозни причинители, ако с таки-
ва, случайно или умишлено, се заразят 
продукти или готова храна11.

Храненето на военнослужещите в 
съвременните операции в съответс-
твие със схващанията на НАТО и 
ООН е столово или с готови инди-
видуални комплекти5,7,13,14,16,17. Сто-
ловото хранене задоволява най-пъл-
но потребностите на организма. То 
обаче не е препоръчително в началния 
период на адаптация или не може да 
се осъществи при изпълнение на оп-
ределени задачи. При невъзможност 
за столово хранене се прилагат ин-
дивидуалните пакети7,13,16,17. По пред-
назначение те са за:

• осигуряване на формирования, 
водещи активни бойни действия или 
изпълняващи задачи извън базовите 
лагери;

• извънредни ситуации, при които 
редовното снабдяване е нарушено за 
не по-малко от 24 часа;

• оцеляване16,17.

Индивидуалните пакети, изпол-
звани при бойни действия, трябва да 
осигурят пълноценно хранене на во-
еннослужещите. При хранене в горе-
щи климатични условия съдържание-
то на въглехидрати в тях се зави-
шава до 10 %, на мазнини – до 30 %, 
а на протеини – до 60 %. Добавят 
се бисквити, зърнени закуски, курабии 
и др. за междинни закуски. Всеки па-
кет трябва да разполага със сашета 
с мултивитаминни и електролит-
ни чайове за подготовка на 2 литра 
течност.

Непрекъснатото използване на па-
кети в държавите – членки на НАТО, 
е различно и се движи в рамките от 
10 до 30 денонощия. След този срок 
военнослужещите трябва да преми-
нат на столово хранене. В табл. 1 са 
показани обобщени данни за съдържа-
нието на индивидуалните хранител-
ни пакети за бойни действия.

Теглото на пакетите варира от 
1 до 2,3 кг, средно – 1,7 кг, а обемът 
им е около 5224 кубични сантимет-
ра. Някои от държавите разполагат 
с индивидуални пакети, предназначе-
ни за хранене на военнослужещи от 
специалните сили (табл. 2), както и 
за сили, които извършват патрули-
ране или конвоиране16.

В Сухопътните войски на САЩ 
има особености на храненето в зави-
симост от религиозната принадлеж-
ност на военнослужещите14.

Индивидуалните пакети за хране-

Таблица 1

Съдържание и енергийна стойност на индивидуалните пакети 
за хранене при бойни действия16

Енергийна стойност и състав Максимални 
стойности

Минимални 
стойности

Осреднени 
стойности

Енергийна стойност (kcal) 4395 3200 3754
Протеини (г/%) 141 90 106/12
Мазнини (г/%) 157 89 129/30
Въглехидрати (г/%) 681 414 551/58
Натрий (мг) 9381 2458 6784/–
Желязо (мг) 33 11 26/–
Калций (мг) 1705 718 1042/–
Всичко (%) –/100
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не при извънредни ситуации тряб-
ва да осигуряват енергия в размер 
на 1000 kcal, от които за сметка на 
въглехидратите от 40 % до 70 %, 
на мазнините – от 20 % до 40 %, на 
белтъците – от 10 % до 20 %. Хра-
ната трябва да може да бъде затоп-
ляна или да бъде допълнително тер-
мично обработена при наличие на до-
статъчно вода. Всеки пакет трябва 
да има по една таблетка за пречис-
тване на вода. Пакетите за оцелява-

Таблица 2

Съдържание и енергийна стойност на индивидуалните хранителни пакети 
за бойни действия на специални сили15

Енергийна стойност и състав Максимални 
стойности

Минимални 
стойности

Осреднени 
стойности

Енергийна стойност (kcal) 5190 1535 3782
Протеини (г/%) 162 54 108/12
Мазнини (г/%) 183 58 127/31
Въглехидрати (г/%) 871 200 561/57
Натрий (мг) 11300 2572 6436/–
Желязо (мг) 38 10 28/–
Калций (мг) 3600 563 1525/–
Всичко –/100

не трябва да осигуряват минимално 
допустимото количество енергия, да 
бъдат възможно най-малки по обем 
и да съдържат не по-малко от 250 
грама въглехидрати. Изискването за 
всички пакети е да не е необходимо 
да се съхраняват при специален тем-
пературен режим и да имат срок на 
годност не по-малък от четири годи-
ни за пакетите за оцеляване и две го-
дини за останалите16. Възможности-
те за използване на столовото хра-

Таблица 3

Възможности за прилагане на хранене в съвременните операции

По вид и фази на операцията Столово 
хранене

Индивидуални пакети за хранене

За бойни 
действия

При 
извънредни 
ситуации

За
оце-

ляване

Операции за налагане на мир със сила
Фаза „Подготовка на силите“ + – – –
Фаза „Развръщане“ +/– –/+ – –
Фаза „Начало на операцията и водене 
на бойните действия“
• главни сили – + +/– +/–
• оперативни резерви +/– +/– – –
Фаза „Следвоенно възстановяване“
• в базите за разполагане + – – –
• изпълнение на задачи извън базите +/– +/– – +/–

Операции за поддържане на мира
В базите за разполагане + – – –
Изпълнение на задачи извън базите +/– +/– – +/–
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нене и индивидуални пакети за хране-
не в операции на сухопътен компо-
нент са показани в табл. 3.

В Българската армия съществу-
ва и т.нар. хранене чрез денонощна 
дажба суха храна. Но то трябва да 
се приеме като анахронизъм, насле-
ден от времето на блоковото про-
тивопоставяне. Тук се отбелязва за 
пълнота на изследването и поради 
сходството на денонощната дажба 
суха храна с концептуалните вижда-
ния за създаване на национален инди-
видуален пакет1,3. Денонощната даж-
ба суха храна има енергийна стой-
ност без надбавките 2976,31 kcal и 
съдържа: хляб – 0,7 кг, хлебни и слад-
карски изделия, месна консерва – 420 
грама, готови месорастителни и риб-
ни консерви, мляко и млечни продук-
ти, плодове, плодови сокове и зелен-
чуци, найлонови пликове и салфет-
ки за еднократна употреба3. Изпол-
зването на денонощната дажба суха 
храна в бойни действия на сухопът-
ния компонент не е целесъобразно. 
Енергийната ù стойност може да се 
оцени като недостатъчна. Основа-
ние за това е, че минималната кало-
рийност при изхранване на бежанци 
за зрял мъж в зависимост от актив-
ността на водения живот е в гра-
ниците от 2500 до 3000 kcal10. Ос-
вен това опитът от Камбоджа по-
казва, че при местните климатични 
условия месните, месорастителните 
и рибните консерви могат да бъдат 
негодни за консумация. В резултат 
на продължително използване на даж-
би суха храна по време на Съветско-
афганистанската война (1979–1989) 
са регистриране масови здравни не-
благополучия сред военнослужещите 
от 40-а съветска армия2.

Столовото хранене и храненето 
със суха храна съгласно национални-
те виждания се базират на изпол-
зване на нормативно регламентира-
ни хранителни продукти или на нор-
мативно определена или договорена 
стойност в български левове или ва-
лута. За нуждите на изследването 
са проучени модели за хранене в раз-
лични операции. Столовото хранене 
на българския батальон „Сини кас-

ки“ в операция „Преходна власт на 
ООН в Камбоджа“ (United Nations 
Transitional Authority in Cambodia – 
UNTAC) започва след 15-ото деноно-
щие от встъпване на служба в ми-
сията. Това не противоречи на пре-
поръките на ООН. Липсва обаче раз-
нообразие в използваните консерви-
рани готови ястия. Вкусовите им 
качества не са много добри9. Този 
факт, съчетан с проблеми в хлебопе-
ченето, е една от причините за не-
доволство сред личния състав с еле-
менти на бунт.

Проблемите не се решават и с 
преминаване към столово хранене. 
То се организира от собствения про-
доволствен пункт на батальона. Из-
ползването на нормативно регламен-
тираните по това време хранител-
ни продукти в Българската армия 
не позволява приготвяне на разнооб-
разна храна. Тя не е достатъчна и 
по количество. Националните нор-
ми за столово хранене не отговарят 
на препоръчаните от ООН енергий-
на стойност, съдържание и съотно-
шение на белтъци, мазнини и въг-
лехидрати (табл. 4)4,9. Вижда се, че 
съставът на храната на българския 
батальон в Камбоджа не съответс-
тва на потребностите, произтича-
щи от климатичните особености на 
региона (ниско съдържание на въгле-
хидрати и белтъчини и високо – на 
мазнини), а енергийната стойност е 
по-ниска от необходимата с оглед на 
по-напрегнатите условия на труд.

Това означава, че преди 20 години 
таблиците за хранене на български 
военнослужещи в операции зад грани-
ца не са адаптирани към съответния 
климатичен пояс и към интензите-
та на натоварване на военнослуже-
щите. Подобна слабост се наблюда-
ва и днес.

Едва след втория месец започва 
осигуряване на хранителни продукти 
по линията на UNTAC от местния 
пазар на стойност 7,49 щ.д. на во-
еннослужещ за ден. Купуваните хра-
нителни продукти са главно внос от 
Канада, САЩ, Австралия и Тайланд. 
Това позволява да се осигури пълно-
ценно и разнообразно хранене8. Сери-



21

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

озен проблем пред столовото хране-
не в Камбоджа е отдалечеността на 
базовия лагер от някои от ротите 
(табл. 5). Това затруднява доставя-
нето на бързо развалящи се продук-
ти. Неблагоприятно влияние оказ-
ват и високата температура и го-
лямата влажност, липсата на ремар-
кета, които да охлаждат в движе-
ние (наличните войскови са пригоде-
ни за работа на място и постоянно 
електрозахранване с 220 V), лошата 
пътна инфраструктура и решението 
подвозът да се извършва нощем. По 
тази причина бързо развалящите се 
продукти предварително се охлаж-
дат до минус 17 0С9.

Столовото хранене на български-
те контингенти, участващи в опе-
рации „Стабилизиращи сили в Босна 
и Херцеговина“ (Stabilization Forces 
in Bosnia and Herzegovina – SFOR) 
и „Международни сили в Косово“ 
(Kosovo Forces – KFOR) е организи-
рано от контингентите, към които 
са прикрепени. При мисията в Аф-
ганистан „Международни сили за си-
гурност и подпомагане“ (International 

Security Assistance Forces – ISAF) е 
подписано споразумение за осигурява-
не храненето на ротационен принцип 
от английския, турския, германския, 
френския или други контингенти, 
участващи в мисията. Основните 
проблеми в тези операции са свърза-
ни с несъответствията на предлага-
ната храна (с изключение на тази от 
турския контингент) с вкусовите 
предпочитания на българските воен-
нослужещи.

Столовото хранене на българс-
кия механизиран батальон в мисия-
та „Свобода за Ирак“ (Iraqi Freedom) 
се осъществява чрез всекидневни до-
ставки от полската логистична база 
„Лима“. Храната е в специални кон-
тейнери с транспорт на батальона 
три пъти дневно (рамото на под-
воз е около 30 км). Осигурен е бо-
гат асортимент от основни ястия 
(пиле, риба, свинско и телешко), гар-
нитури, безалкохолни напитки в ку-
тии, прясно мляко, пресни плодове, 
сладоледи, торти. В столовите се 
използват съдове и прибори за хране-
не за еднократна употреба1.

Таблица 4

Основен състав и енергийна стойност на таблиците
за хранене в операцията UNTAC4

Калорийност и дневна 
потребност от белтъци, 
въглехидрати и мазнини

UNTAC – Камбоджа

Препоръчани норми
от ООН

Осигуреност по 
националните норми

Енергийна стойност (kcal) 6560,80 4867,35
Белтъци (г/%) 175,57/10,97 153,05/12,89
Мазнини (г/%) 215,85/30,60 188,02/35,93
Въглехидрати (г/%) 935,01/58,43 607,62/51,18
Всичко (%) –/100 –/100

Таблица 5

Отдалечение на ротите от базовия лагер в операцията UNTAC4

Пункт за разполагане Отдалечение от базовия 
лагер в км

1-ва пехотна рота Кампонг Трач 145
2-ра пехотна рота Кампонг Меа 190
4-та пехотна рота У Донг 25



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

22

В посочената операция за първи 
път в Българската армия са разра-
ботени в четири варианта индиви-
дуални хранителни пакети. Батальо-
нът е снабден с тях, както и с ми-
нерална вода и различни видове безал-
кохолни напитки. Съдържанието на 
пакета се приема добре от военно-
служещите. Пакетите се използват 
при осигуряване на ескорти до Баг-
дад. Съхраняването на пакетирана-
та храна и водата е в хладилни кон-
тейнери1.

На тази основа на настоящия 
етап е нормативно утвърден (специ-
фициран) препоръчителният състав 
на хранителните продукти и други 
материали, които трябва да съдъ-
ржа индивидуалният пакет за хра-
на. Съгласно техническата специфи-
кация той е предназначен за личния 
състав от контингенти при участие 
в мисии извън територията на стра-
ната. С него се осигуряват военно-

служещи, изпълняващи задачи извън 
базовия лагер. Може да се използва 
и при хуманитарни и спасителни ме-
роприятия6.

Комплектът трябва да съдър-
жа храна за закуска, обяд и вечеря и 
да бъде вакуумиран в обща опаковка 
от РVС. Предвиждат се и ястия за 
лица, изповядващи исляма. Във всеки 
комплект трябва да бъдат заложе-
ни готови консервирани храни – мес-
ни, месорастителни и безмесни, риб-
ни консерви и консерви от субпродук-
ти, опаковки от подправки – сол и за-
хар, кафе – нес и капучино, чай билков 
или гранулиран, сухо мляко и сметана, 
ядки, бисквити без шоколадова глазу-
ра, солети, сухар хлебен, безалкохолна 
напитка, плодово-зеленчукови бульо-
ни, конфитюр, мултивитаминен пре-
парат; прибори за еднократна упот-
реба, клечки за зъби, салфетки, спирт 
за подгряване, полиетиленов плик за 
отпадъци. Примерно съдържание на 

Таблица 6

Състав и стойност на хранителните продукти и материалите,
съдържащи се в индивидуален пакет за хранене

(По Министерство на отбраната, индивидуален пакет за храна6)

Хранителни продукти и други 
материали

Енергийна стойност 
(kcal) Себестойност (лв.)

Пастет соев с маслини 134 1,89
Картофена яхния 653 1,09
Сарми 182 1,6
Яхния от зрял фасул 705 0,85
Захар 140 0,07
Сол – 0,25
Капучино 59 0,22
Нес кафе 9 0,13
Разтворима напитка 385 0,15
Разтворима кока-кола 100 0,18
Чай – 0,08
Чаша за еднократна употреба – 0,08
Вилица за еднократна употреба – 0,06
Лъжица за еднократна употреба – 0,09
Нож за еднократна употреба – 0,12
Конфитюр – 0,18
Солети 89 0,12
Ядки 255 0,18
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вариант за хранителен пакет според 
спецификацията е показан в табл. 66.

По калорийна стойност пакетът 
се доближава да осреднените стой-
ности в НАТО. Съотношението 
между белтъци, мазнини и въглехид-
рати не е специфицирано. Общото 
му тегло е 1,672 кг. Пакетите тряб-
ва да бъдат в кашони по 10–12 опа-
ковки и да запазват физикохимичния 
състав при съхраняване в складови 
условия при температура +15 0С в 
продължение на една година. Необхо-
димо е отделните му компоненти да 
са групирани по елементи с еднакъв 
срок на годност, за да се улеснява оп-
ресняването6.

Изложеното дава основания да 
се приеме, че работата за създава-
не на индивидуални пакети за хране-
не за нуждите на Българската армия 
не е приключила. На практика е спе-
цифициран пакет само за осигурява-
не на храненето в бойни условия или 
при изпълняване на задачи извън базо-
вия лагер, при което се изискват спе-
циални условия за съхраняване в гео-
графски райони с високи стойности 
на денонощната температура. Лип-
сват спецификации за пакети, изпол-
звани при извънредни ситуации или за 
оцеляване.

При бъдещите разработки на ин-
дивидуални пакети за хранене при из-
вънредни ситуации и бойни условия е 
необходимо да се отчита влиянието 
на следните характеристики на во-
еннослужещите – възраст, пол, рели-

гиозни и културни различия, влияещи 
върху храненето, диетично хранене, 
социални навици (да се хранят само-
стоятелно или групово) и др.

По литературни данни около 99 %
от военнослужещите, пряко учас-
тващи в бойни действия, са мъже 
на възраст между 19 и 50 години, 
със средно тегло 79 кг и височина 
179±1016. Възрастовите и антропо-
метричните данни не могат да бъ-
дат екстраполирани за Българската 
армия и са необходими национални 
проучвания. Такива са нужни и по от-
ношение на религиозните, културни-
те и социалните навици. Отчитане-
то им е много важно от гледна точ-
ка на възприемането на предлаганата 
храна. Предоставените безвъзмездно 
индивидуални хранителни пакети от 
Сухопътните сили на САЩ по време 
на военномедицинското учение „Пар-
тньорство – Хисар 96“ не бяха при-
ети от българските военнослужещи, 
независимо от разнообразието в ме-
нютата и добрата енергийна стой-
ност. Разработките трябва да бъ-
дат съобразени и с хранителните и 
оперативните изисквания към инди-
видуалните хранителни пакети.

Към хранителните изисквания се 
отнасят енергийната стойност на 
предоставяната храна, количество 
на протеини, въглехидрати и мазнини 
и тяхното съотношение, количество 
на витамините и минералите желя-
зо, калций и натрий. Посочените па-
раметри трябва да отговарят на ха-

Хранителни продукти и други 
материали

Енергийна стойност 
(kcal) Себестойност (лв.)

Бонбони „Тепюз“ 602 0,58
Бонбони „Мултивитамин“ 106 0,64
Сухар 156 0,22
Зеленчуков бульон 225 1,49
Мокра салфетка 77 0,2
Суха салфетка – 0,03
Торба за смет – 10 л – 0,12
Клечки за зъби – 0,03
Сух спирт за подгряване – 0,24
Обща енергийна стойност (kcal| 3877
Обща стойност без ДДС 10,99
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рактера на операциите и преоблада-
ващата климатична характеристика 
на потенциалните кризисни райони. 
При определяне общата енергийна 
стойност на индивидуалния храните-
лен пакет могат да се използват раз-
работените стойности на физичес-
ко натоварване на военнослужещи за 
24 часа според характера на извърше-
ните дейности и свързаното с тях 
ниво на физическа активност. Стой-
ността на физическото натоварва-
не отразява съотношението между 
изразходваната енергия при изпълня-
ване на конкретни дейности и базис-
ната норма на метаболизъм на чо-
вешкия организъм14. Резултатите са 
представени в табл. 7. На тази осно-
ва се предлагат коригирани енергийни 
стойности на индивидуалните храни-
телни пакети за бойни условия.

Коригираната енергийна стой-
ност на пакетите представлява про-
изведение от:

• цивилната норма за дневна енер-
гийна стойност на мъже и жени във 
възрастовата група от 18- до 30-го-
дишна възраст при стойност на физи-
ческото натоварване 1,6 – 3034 kcal;

• стойността на физическото 
натоварване при различни по харак-
тер дейност на военнослужещите 
(табл. 8).

От табл. 8 се вижда, че енергий-
ната стойност в миротворчески 
операции съвпада с препоръчваната 
от ООН за мисията в Камбоджа – 

6560 kcal. Това дава основание да се 
приеме, че дадената методика е при-
ложима. Допускането обаче се нуж-
дае от експериментално изследване, 
каквото не е извършвано в Българс-
ката армия от 70-те години на ми-
налия век.

Оперативните изисквания са свър-
зани с:

• Безопасен срок на непрекъсната 
консумация. Както бе изяснено, той 
се колебае от 10 до 30 денонощия. 
Трябва да удовлетворява както бой-
ните, така и небойните операции и 
зависи от вложените в храните кон-
серванти. Неговата продължител-
ност трябва да се определя в диалог 
между възложителя и изпълнителя на 
поръчката.

• Осигурен брой хранения от паке-
та – еднократно или целодневно. Па-
кети, осигуряващи едно хранене, са 
по-удобни, тъй като са приложими 
както при изпълнение на бойни зада-
чи, така и при свързани със следвоен-
но възстановяване или с мироопазва-
не. При първия случай на военнослу-
жещият се дават три пакета – за 
закуска, обяд и вечеря. Във втория 
се осигуряват само пакетите за вре-
мето, в което военнослужещия от-
съства от базовия лагер – например 
за закуска и за обяд. Индивидуални-
те пакети за хранене в бойни усло-
вия трябва да осигуряват необходи-
мото разнообразие в предлаганите 
менюта. В това отношение липсват 

Таблица 7

Стойности на физическото натоварване при военнослужещи 
за 24 часа (адаптирана по Human energy requirements15)

Характер на дейностите на 
военнослужещите

Ниво на физическа 
активност

Стойност на 
физическото 

натоварване за 24 часа
Работа в щабове Незначителна 1,40–1,69
Учебно-бойна дейност на 
територията на страната Умерена 1,70–1,99

Участие в операции, различни от 
война/резерв в бойни операции Висока 2,00

Участие в бойни операции в състава 
на главните сили Много висока 2,40

Военнослужещи от специалните сили Екстремна Над 2,40
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единни схващания в НАТО16,17. Целе-
съобразно е да се разработят 6–8 ме-
нюта за закуска, обяд и вечеря. Подо-
бен подход се приема добре от воен-
нослужещите16.

• Срок на годност и специфични 
изисквания за съхраняване в полеви ус-
ловия. Срокът на годност на същес-
твуващите пакети бе разгледан по-
горе. За облекчаване разработване-
то на отделните видове пакети е 
целесъобразно той да бъде унифици-
ран – например 4 години. При опреде-
ляне/коригиране на срока на годност 
трябва да се отчита характерът на 
климата в зоната на операция – при 
температури над 30 0С той е горещ, 
при 0 0С и по-ниски температури е 
студен, а когато надморската висо-
чина е над 3500 метра, е с големи де-
нонощни амплитудни разлики. Изхож-
дайки от географското положение на 
настоящи и потенциални кризисни 
райони, индивидуалните хранителни 
пакети трябва да могат да се съхра-
няват в условията на горещ климат, 
при което срокът на годност може 
да бъде съкращаван двукратно.

• Необходимо време за подготовка 
на храната за консумация и количес-
тво вода за допълнителното ù обра-
ботване преди консумация. По лите-
ратурни данни тя се движи от 300 
мл до 5,2 л15.

• Начини за затопляне на храната 
преди консумация. Те трябва да оси-
гуряват подходяща температура за 
приемане на различните храни – на-
пример за супите около 63 0С, а за 
кафе и чай – около 67 0С.

• Необходимост от допълнителни 
аксесоари – лъжица, вилица, салфетки 
за еднократна употреба и др.

• Специфични изисквания към опа-
ковката – здравина, влаго- и водоус-
тойчивост.

• Тегло и размери на пакета и на 
отделните му компоненти, както 
и надписването (етикирането) му. 
Последното включва наименование 
на индивидуалния хранителен пакет 
(на български и английски), срок на 
годност (ден, месец, година); съдър-
жание на пакета (описание на храна-
та за закуска, обяд и вечеря), данни 
за общата енергийна стойност и ко-
личеството белтъчини, въглехидра-
ти и мазнини, друга необходима ин-
формация – например начин на за-
топляне.

• Изискванияа към контейнерите/
палетите за транспортиране.

Планирането на равнищата на за-
пасяване с индивидуални пакети за 
хранене и вода в операциите, неза-
висимо от характера им, има важно 
значение. В бойни операции те зави-
сят от указанията на оперативния 

Таблица 8

Енергийни стойности на индивидуалните хранителни пакети
за военнослужещи според физическото натоварване

Характер на дейностите на 
военнослужещите

Стойност на 
физическото 
натоварване

Коригирана 
енергийна стойност 
на индивидуалния 

хранителен пакет в kсal

Работа в щабове 1,69 5127

Учебно-бойна дейност на територията 
на страната 1,70–1,99 5158–6037

Участие в операции, различни от война/
резерв в бойни операции 2,00 6037

Участие в бойни операции в състава на 
главните сили 2,40 7281

Военнослужещи от специалните сили Над 2,40 Над 7281
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щаб на НАТО, ръководещ операция-
та, и произтичат от:

• Планирания период на автоном-
ност на съединенията и частите.

• Приетите критични количества 
на запаси във формированията.

• Системата за подвоз в хода на 
бойните действия. Върху нея влияят 
редица фактори, някои от които не 
могат да бъдат предварително про-
гнозирани с висока степен на досто-
верност. Резултатът от неточните 
прогнози обикновено е спадане под 
критичните равнища на запасяване-
то с храна и вода или презапасяване. 
Например за 3-та пехотна дивизия 
от Сухопътните войски на САЩ е 
планирано към началото на бойните 
действия във втората война в Зали-
ва да разполага със запаси от индиви-
дуални хранителни пакети и вода за 
пет денонощия в частите и за едно-
две денонощия – в логистичните ù 
формирования. Фактическата обста-
новка, по докладите на командирите 
на части, показва, че някои от тях 
разполагат с допълнителни запаси за 
още две денонощия. Отделни коман-
дири разпореждат на подчинените си 
да возят запаси за седем денонощия. 
В съответствие с плана подвозът за 
дозареждане на дивизията е планиран 
за второто денонощие след начало-
то на бойните действия. Оказва се, 
че още с началото на войната плани-
раните задачи за осигуряване с хра-
на и вода трябва да се препланират. 
Това се дължи на по-ранното започ-
ване на операцията, на разразилата 
се пясъчна буря и на прекъснатите 
пътища за подвоз. В резултат запа-
сите в отделни части спадат под 
планираните равнища. Обратната 
тенденция е регистрирана в настъ-
пателната операция за обкръжаване 
на Багдад. Планирано е участващите 
съединения и части да създадат по-
големи запаси от храна и вода пора-
ди очакваното иракско въздействие 
върху линиите за снабдяване. Прогно-
зата за уязвимост на пътищата за 
подвоз не се сбъдва. Дистрибутира-
нето на храна и вода е съответно на 
планираните подвози1.

От тази гледна точка запасите 

от индивидуални хранителни пакети 
в декларираните сили от сухопътния 
компонент на Българската армия за 
участие в бойни операции на НАТО 
трябва да са за 5–10 дни. На театъ-
ра на операцията е необходимо да се 
гарантират запаси за още 20–25 де-
нонощия, така че да се постигне 30-
дневна осигуреност. При операции 
на територията на страната разче-
тите трябва да се определят на ос-
новата на военновременната числе-
ност на въоръжените сили при ми-
нимална обща осигуреност за 30 де-
нонощия.

Количеството на запаси от инди-
видуални пакети за хранене за осигу-
ряване на формирования в миротвор-
ческата дейност на ООН и други не-
военни операции зависи от:

• Начина на хранене преди встъп-
ване в служба в мисията и след из-
лизане от служба и завръщането в 
страната.

• Указанията на ООН (водещата 
в операцията нация) за срока на из-
ползване на индивидуални хранител-
ни пакети за бойни действия след 
встъпване в служба в мисията. В 
този смисъл необходимите индивиду-
ални хранителни пакети трябва да 
осигурят храненето на целия личен 
състав на батальонна тактическа 
група в продължение на 15–20 дено-
нощия.

• Брой на задачите, решавани от 
формированието извън базата в рам-
ките на шестмесечен мандат (на-
пример патрулиране и т.н.).

• Брой военнослужещи, участващи 
в изпълнението на една задача (на-
пример съставът на един конвой е 20 
военнослужещи).

• Продължителността на изпъл-
нение на една задача (например зада-
чите на конвоирането продължават 
10 часа).

В контекста на изложеното стои 
въпросът за необходимите запаси, 
които трябва да се създадат и под-
държат в мирно време. При взема-
не на решение в това отношение е 
необходимо да се отчитат следните 
фактори:

• Сроковете за придобиване на спо-
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собности за реагиране на формиро-
ванията за участие в операциите, в 
съответствие със схващанията на 
НАТО или ООН. Добре известно е, 
че при подготовка на миротворци те 
не надвишават 45–50 денонощия от 
момента на получаване на покана.

• Необходимост от икономии от 
финансови ресурси в рамките на ог-
раниченията на бюджета на Минис-
терството на отбраната. Тук тряб-
ва да се отчитат погрешните прак-
тики от годините на блоково про-
тивопоставяне. Те са свързани с из-
ключителни фанансови разходи за съз-
даване на военновременни запаси от 
различни материални средства. След 
1989 г. огромните им количества до-
ведоха до сложни проблеми за реали-
зирането им поради отпаднала пот-
ребност.

• Способи за опресняване на хра-
нителните пакети. Най-икономични-
ят е да стане чрез консумирането 
на пакетите при изпълнение на поле-
ви задачи в учебно-бойната дейност. 
От тази гледна точка мирновремен-
ните запаси не бива да надхвърлят 
потребностите на батальонна бойна 
група за 5 денонощия.

• Наличие или липса на процедури 
за осигуряване на гарантирано произ-
водство и доставяне в срокове, зая-
вени от Министерството на отбра-
ната, както и поддържане при про-
изводителя на неснижаеми запаси от 
изходни суровини и материали – на-
ционално производство или внос.

Това изследване не изчерпва про-
блемите за въвеждане на индивидуал-
ни хранителни пакети за осигуряване 
на военнослужещи от Българската 
армия в съвременните операции. Мо-
гат обаче да бъдат направени след-
ните по-важни изводи:

• Храненето с използване на ин-
дивидуални пакети преобладава при 
участие на формированията в бойни 

операции и при изпълняване на задачи 
извън базовия лагер в миротворчески 
и други невоенни мисии.

• Индивидуалните пакети за хра-
нене не могат да заменят пълноцен-
но столовото хранене. За избягва-
не на неблагоприятното им въздейс-
твие върху здравето на военнослуже-
щите непрекъснатата им употреба 
трябва да бъде ограничена в рамки-
те на определен период – до 30 дено-
нощия.

• Специфицираният индивидуа-
лен пакет за хранене в Българската 
армия не съответства напълно на 
съвременните изисквания, което на-
лага по-нататъшни разработки и ек-
спериментиране в реални операции.

• За създаване на отговарящи на 
потребностите индивидуални паке-
ти за хранене е необходимо да се 
проведе представително за Българ-
ската армия проучване, свързано с 
възрастовата структура, антропо-
метричните данни, религиозните, 
културните и социалните навици 
на военнослужещите, както и съоб-
разяване с изложените хранителни 
и оперативни изисквания към паке-
тите.

• При организиране на създаване-
то, поддържането и опресняването 
на запаси с видовете индивидуални 
пакети за хранене в мирно време е 
необходимо да се отчитат срокове-
те за придобиване на способност за 
реагиране на националните формиро-
вания, способите за опресняване на 
хранителните пакети, икономично-
то разходване на финансовите ресур-
си и процедурите за осигуряване на 
гарантирано производство и доста-
вяне в срокове, заявени от Минис-
терството на отбраната, поддър-
жането при производителя на несни-
жаеми запаси от изходни суровини и 
материали – национално производс-
тво или внос.

1 В а с и л е в а, И. Организация на оси-
гуряването с продоволствие и вещево иму-
щество при използване на контингент из-
вън територията на страната“ (диплом-

на работа, Военна академия „Г. С. Раковс-
ки“), София, 2011.

2 Г р а у, Л., У. Джоргенсен. Медицинс-
кое обеспечение в локальных войнах. Эпи-



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

28

демиологические уроки Советско-Афганс-
кой войны, Центр анализа зарубежных во-
оруженных сил, Форт Ливенворс, Канзас, 
США, 1995 (по http://www.artofwar.ru).

3 Заповед на министъра на отбраната на 
Република България № ОХ-482. София, 2010.

4 К о л е в, Н., С. Чупетловски, С. Узу-
нов. Медицинско осигуряване на въоръжени-
те сили в операциите. София, 2008.

5 Концепция за развитие и усъвършенс-
тване на войсковото хранене в Българска-
та армия. София, 2002.

6 Министерство на отбраната на Ре-
публика България, Индивидуален пакет за 
храна. Техническа спецификация № 1119, 
София, 2006.

7 Наставление за действията на пе-
хотния батальон в операциите на ООН за 
поддържане на мира. София, 1994.

8 Обеспечение водой Международной 
Бригады по Обеспечению Безопасности в 
Афганистане, НАТО, Кабул, 2002–2005 (по: 
http://cnews.canoe.ca).

9 С и м е о н о в, Б. Тилово осигуряване 
на ОПБ „Сини каски“ в Камбоджа. // Воен-
ноисторически сборник, 1994, №. 6.

10 Справочник по чрезвычайным ситу-

ациям, Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, второе издание, 
Россия, 1999.

11 У з у н о в, С. Медицинско осигуря-
ване на формирования от Българската ар-
мия в операции, различни от война (дисер-
тация, Военна академия „Г. С. Раковски“), 
София, 2004.

12 Ш е й т а н о в, М., М. Маркова. Дие-
ти, повишаващи работоспособността и 
резистентността, София, 1977.

13 Х е д е р с т е д, Й. и др. Наставле-
ние за действие на пехотния батальон в 
операции на ООН за поддържане на мира. 
София, 1994.

14 Army Regulation 700–135 „Soldier Sup-
port in the Field“, Headquarters Department of 
the Army Washington, February 2009.

15 Human energy requirements, Report of 
a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation 
Rome, 17–24 October 2001.

16 Nutrition Science and Food Standards for 
Military Operations, Final Report of RTO Task 
Group RTG-154, March 2010.

17 Stanag 2937, Survival Emergency and 
Individual Combat Rations – Nutritional Values 
and Packaging, 2001.



29

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

елта на дискусиите, свързани 
с новата Стратегическа кон-
цепция на НАТО, както и ан-
гажиментите за адаптация на 

Общата европейска политика за си-
гурност и отбрана е да се постигне 
широко съгласие по заплахите, пре-
дизвикателствата и възможностите 
за общи действия. Фокусът е върху 
всеобхватния подход, който опреде-
ля концептуалната рамка за проме-
ните и развитието на сътрудничес-
твото в областта на сигурността. 
Тази рамка включва ефективни екс-
педиционни операции, последвани от 
поемане на отговорностите от ци-
вилни структури със съответната 
военна поддръжка.

Като предпоставка за възниква-
не на всеобхватния подход може да 
бъде посочено участието на сили на 
НАТО в конфликти, в които роля 
имат са цивилни, военни, паравоен-
ни формирования и международни ор-
ганизации. При такава ситуации се 
установява, че „инструментите“ на 
военните не са достатъчни, за да се 
справят самостоятелно и ефектив-
но с комплексните предизвикателс-
тва на съвременните кризи, т.е. ус-
пешното им управляване не може да 
бъде осигурено само с военни средс-
тва. За посрещане на съвременните 
предизвикателства пред сигурност-
та се изисква широк спектър от 
граждански и военни „инструменти“, 

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЯДРЕНА, 
ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА 

ЗАЩИТА НА НАТО – 
НОВ ПОДХОД В РАЗВИТИЕТО 

НА СПОСОБНОСТИТЕ
ЗА ЗАЩИТА

Полковник доц. д-р Димитър НЕДЕВСКИ

както и тясно сътрудничество и ко-
ординация на усилията на много „иг-
рачи“ на тази сцена.

ИЗМЕНЕНИЯ В СРЕДАТА 
ЗА СИГУРНОСТ

В Стратегическата концепция на 
НАТО е посочено, че заплахата от 
атака срещу Съюза не бива да бъде 
пренебрегвана, а разпространение-
то на оръжия за масово унищожение 
(ОМУ) и на средства за тяхното до-
ставяне създава заплахи с непрогно-
зируеми последици за световната си-
гурност и просперитет1. Отчетена 
е и вероятността през следващите 
години разпространението на ОМУ 
да бъде особено интензивно в опре-
делени региони.

Във връзка с това в НАТО се въз-
приема нов подход за ЯХБЗ, в чия-
то основа е схващането, че терорис-
тичните атаки с използване на им-
провизирани взривни устройства, во-
дещи до изтичане на радиоактивни, 
химически или биологични вещества, 
са основна заплаха за формирования-
та на НАТО2.

Превръщането на тероризма в 
„нарастваща стратегическа запла-
ха“3 за сигурността до голяма сте-
пен се обуславя от разпространение-
то на химически, биологични, радио-
активни и ядрени материали. Това 
допълнително повишава заплахата 
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от терористични атаки с висок по-
разяващ ефект и силно психологичес-
ко въздействие. Невъзможно е да бъ-
дат предвидени всички потенциално 
възможни сценарии за терористични 
актове. В зависимост от източни-
ка на енергия и начина на въздейс-
твие средствата за извършване на 
терористични актове могат да бъ-
дат конвенционални и неконвенцио-
нални, като към последните се отна-
сят токсични химически, биологични 
и радиоактивни вещества и ядрени 
взривни устройства4.

ХРОНОЛОГИЯ 
НА ИНИЦИАТИВИТЕ 

НА НАТО В ОБЛАСТТА 
НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 
НА ОМУ И ВЛИЯНИЕТО 

ИМ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА

Спецификата на вероятната яд-
рена, химическа и биологична (ЯХБ) 
обстановка, която може да бъде съз-
дадена след терористични актове, 
изисква и нови подходи за нейното 
идентифициране, защита на застра-
шените субекти и ликвидиране на 
последствията. Поради тази причи-
на ядрената, химическа и биологична 
защита (ЯХБЗ) трябва да се разг-
лежда като всеобхватен политичес-
ки, военен и граждански подход, бази-
ран на основните стълбове превен-
ция, защита и възстановяване5.

Разпространението на ОМУ и 
свързаната с него заплаха от теро-
ризъм са сред най-сериозните предиз-
викателства за международната об-
щност в областта на сигурността 
след края на Студената война. Важ-
но предизвикателство за НАТО е да 
намери своето място в международ-
ните усилия срещу разпространение-
то на тези вещества и материали. 
На среща на върха в Брюксел още 
през 1994 г. страните членки насоч-
ват вниманието си към разпростра-
нението на ОМУ и влиянието им 
върху сигурността.

Поредица от инициативи на НАТО 
в тази област допринасят проблеми-
те на разпространението на ОМУ 
да се впишат в почти всички аспек-

ти от дейността на Съюза, включи-
телно във връзките му със страни 
извън него.

По време на семинар на Съве-
та на НАТО по въпросите на ОМУ 
(2007 г.) постоянните представите-
ли дискутират ползите от развити-
ето на обща за НАТО политика за 
превенция на разпространението на 
ОМУ и защита от опасностите след 
използване на ЯХБ вещества. Появя-
ва се необходимостта от нова по-
литика, която да доведе до точни 
насоки за разширяване усилията на 
НАТО в тази област.

През 2008 г. на срещата на висо-
ко равнище в Букурещ държавните 
глави подписват ръководство за раз-
витие на всеобхватна политика на 
НАТО за предотвратяване на раз-
пространението на ОМУ и защи-
та от ядрени, химически и биологич-
ни заплахи, а през април 2009 г. този 
документ е одобрен от Съвета на 
НАТО. Вследствие на подписването 
му през юли 2009 г. е поставена за-
дача на стратегическите командва-
ния да направят преглед и да кори-
гират всички налични ръководства 
на НАТО. През май 2010 г. междуна-
родна щабна група изготвя и изпраща 
до Комитета за планиране предложе-
ния6 за засилване на гражданско-во-
енното сътрудничество в областта 
на ЯХБЗ.

В приетата на срещата на НАТО 
в Лисабон през ноември 2010 г. нова 
Стратегическа концепция държавни-
те и правителствените ръководи-
тели декларират, че ще се увеличи 
приносът на НАТО към управлени-
ето на кризи. Отчетено е, че към 
настоящия момент няма системен 
и разбираем подход със съответни-
те политически, граждански и военни 
способности в НАТО за недопускане 
трафик на ОМУ и ЯХБ материали. 
Декларирано е, че в бъдеще развити-
ето на способности за превенция на 
разпространението на ОМУ, както 
и за защита от ЯХБ заплахи ще са 
приоритет.

Във връзка с това през юли 2010 г. 
е поставена задача на Съюзното ко-
мандване по трансформацията, във 
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взаимодействие със Съюзното ко-
мандване по операциите, да разра-
боти нова концепция на НАТО за 
ЯХБЗ. Изготвен и изпратен е до 
страните членки работен вариант7, 
представящ основните моменти от 
концепцията.

ВАРИАНТ НА НОВА 
КОНЦЕПЦИЯ НА НАТО 

ЗА ЯХБЗ

При разработване на концепцията 
са направени редица допускания. Те са 
свързани със стремежа на противо-
стоящата страна за придобиване и 
използване на ОМУ – като средство 
за противодействие на превъзходс-
твото на НАТО. Приема се и това, 
че политическите, военните и граж-
данските ръководства на различни 
страни имат желание да споделят 
информация (разузнавателни данни), 
която да се използва за активно про-
тиводействие на разпространение-
то на ОМУ, ЯХБ материали и средс-
тва за доставяне до целта8, както 
и за нуждите на планирането и про-
веждането на операции.

Целта е чрез концепцията да се 
осигури разбираемо ръководство за 
развитие на способностите за ЯХБЗ, 
планирането и протичащите проце-
си, включително гражданско-военни 
аспекти. Документът следва да ус-
танови разбираеми и хармонизирани 
изисквания за развитие, управление 
и ефективна ЯХБЗ, базирана на три 
основни стълба:

• превенция на разпространение-
то на ОМУ и средства за доставя-
нето им до целта;

• защита от атаки с ОМУ или 
ЯХБ събития;

• възстановяване след въздей-
ствие с ОМУ или ЯХБ събития.

Концепцията е движеща сила за 
трансформацията на способности 
за ЯХБЗ в НАТО. Тя ще интегрира 
действащите ръководства за ЯХБЗ 
и ще определи области за развитие 
на способностите с цел недопускане 
възникването на ЯХБ събитие, защи-
та и възстановяване, ако събитието 
стане факт.

В концепцията ще се акцентира 
върху новите заплахи от терорис-
тични актове с ОМУ, по-малко раз-
деляне на отговорности и права меж-
ду военни и цивилни в променящата 
се среда за сигурност, както и вър-
ху необходимостта НАТО да изгради 
по-добро сътрудничество и взаимо-
действие извън границите си.

РАЗВИТИЕ 
НА СПОСОБНОСТИТЕ

Концепцията ще включва полити-
чески базирани указания, настоящи и 
прогнозирани заплахи и защитни мер-
ки, които се изискват, за да им се 
противодейства, списък със задачи 
на НАТО, които е вероятно да бъ-
дат провеждани. На базата на това 
ще бъде очертана и рамката на спо-
собностите, които е необходимо да 
бъдат достигнати.

Във варианта на концепцията е 
посочена необходимостта от прила-
гане на всеобхватен подход, насочен 
към пълния спектър от способности 
в споменатите основни стълбове на 
ЯХБЗ:

• Превенция – изразява се в събира-
не, обработване и анализиране на ра-
зузнавателна информация, използване 
на военни способности за прекъсване 
на доставяне или употреба на ОМУ, 
неутрализиране способностите на 
противника за ЯХБЗ, за да не се до-
пуснат следващи атаки.

• Защита – в случай на ЯХБ ин-
циденти военните формирования на 
НАТО трябва да са подготвени за 
предприемане на мерки и действия 
за осигуряване боеспособност и сво-
бода на действие в условие на ЯХБ 
заразяване. Това включва индивидуал-
на и колективна защита на личния 
състав, профилактични и противое-
пидемиологични мерки, както и за-
щита на материалните средства, 
въоръжението и техниката.

• Възстановяване – формировани-
ята трябва да са способни за про-
тиводействат на последствията от 
възникнали ЯХБ инциденти и за въз-
становяване на своята боеспособ-
ност и на инфраструктурата, ако 
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се налага. Освен това поради висо-
ката вероятност от възникване на 
тежки, критични за цивилното насе-
ление последствия, които могат да 
застрашат сигурността в зоната 
на операцията, Съюзът трябва да 
е подготвен да окаже помощ на на-
селението, ако са отправени такива 
искания. Това ще включва провежда-
не на ЯХБ обеззаразяване и медицин-
ски мероприятия, възстановяване на 
жизненоважни функции до състояние, 
което е възможно най-близо до пър-
воначалното, осигуряване поддръжка 
на населението при провеждани опе-
рации за управление на последстви-
ята.

Тези стълбове покриват фазите на 
развитие на ЯХБ обстановка преди, 
по време и след ЯХБ събитие, като 
всъщност те изграждат веригата на 
ЯХБ инцидентите. Оттук произти-
ча и промяната в целта на ЯХБ за-
щитата. В проекта на доктрината 
тя е формулирана като „определяне 
на възможностите за прекъсване на 
веригата за възникване на ЯХБ ин-
цидентите възможно най-рано, чрез 
планиране, подготовка и изпълнение 
на подходящи ЯХБ контрамерки7.

Върху НАТО могат да рефлекти-
рат политически решения за дейс-
твия далеч извън неговите граници, 
което му налага да се ангажира със 
засилване на международната сигур-
ност чрез партньорство, активно 
участие в контрола над въоръжения-
та и неразпространение на ОМУ. В 
допълнение към новото разбиране за 
ЯХБЗ специализираните способнос-
ти за защита трябва да допринасят 
за изпълнението на такива дейности 
там, където това се налага, а и в 
подходящото време.

ПЪТНА КАРТА 
И ПРИОРИТЕТИ

Работният вариант на доктри-
ната предвижда НАТО и страните 
партньорки да разработят пътна 
карта за бъдещо развитие на способ-
ности, които трябва да бъдат взе-
ти под внимание и така се иденти-
фицират приоритетите за развити-

ето им. Пътната карта има за цел 
интегриране на способностите, не-
обходими за отговор на НАТО, чрез 
провеждане на защитни мерки и дейс-
твия, превенция на разпространение-
то на ОМУ, подобряване на коорди-
нацията и сътрудничеството меж-
ду военните и гражданските инсти-
туции и възстановяването при ЯХБ 
инциденти.

Поради вероятните тежки пос-
ледствия от използването на ОМУ 
трябва да бъдат проведени защит-
ни мерки, действия за намаляване 
на въздействието и за осигуряване 
ефективно участие на формировани-
ята на НАТО в провежданите опе-
рации.

За целта следва да се развиват не-
обходимите способности, като при-
оритетите са в следните области2:

• Развитие и трансформиране на 
ядро от способности за ЯХБЗ, с цел 
да бъдат спазени изискванията за 
бързо развръщане на мобилни, гъвка-
ви и подготвени формирования, необ-
ходими в борбата срещу тероризма. 
Всички формирования трябва да бъ-
дат способни да планират и провеж-
дат операция в условие на ЯХБ за-
разяване и да осъществяват сътруд-
ничество с граждански институции 
и ведомства като отговор на ЯХБ 
заплахите.

• Използване на нови технологии – 
стационарна и дистанционна детек-
ция на заразяването и провеждане на 
ефективна индивидуална и колектив-
на защита. Акцент се поставя вър-
ху определяне на ЯХБ материали във 
всички агрегатни състояния, детек-
ция на специални ядрени материа-
ли, бърз анализ на голям брой проби 
и идентифициране и потвърждаване 
наличието на ЯХБ заплаха. По отно-
шение на осигуряването на ефектив-
на индивидуална и колективна защи-
та е необходимо да бъде преосмислен 
балансът между психологическата 
тежест и осигуряването на защита-
та. Когато се оценява типът на за-
щитното облекло, което трябва да 
бъде използвано, е необходимо да бъде 
решена дилемата по-лесно изпълнение 
на задачата или пълна защита.
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• Увеличаване на способностите 
за участие в управлението на кризи в 
резултат на използване на ЯХБ аген-
ти и на последствия от тях. Управ-
лението на последствията от упот-
реба на ОМУ е една от най-опасни-
те и трудоемки задачи. Намира израз 
в документиране на изискванията в 
тази област, с определяне на отго-
ворностите; стандартизиране и инс-
титуционализиране на способности-
те за детекция, идентификация, де-
контаминация и защита.

Неблагоприятните ефекти и 
последствия при възникването на 
ЯХБ инцидент могат да бъдат на-
малени чрез развиване на способ-
ности за отговор на всяка страна 
и на НАТО като цяло. Това налага 
да се засилват и способностите за 
противодействие (техника, личен 
състав, екипировка и оборудване), 
разработване и прилагане на единни 
процедури, включително подходяща 

система за командване и управле-
ние, както и нарастване на възмож-
ностите за съвместно обучение и 
тренировка.

Специфични способности за ЯХБЗ 
ще се изискват при изпълняване на 
мерките по всеки от трите стъл-
ба на ЯХБЗ. Концепцията ще осигури 
рамката за съгласувано и последова-
телно развитие на тези способности 
чрез всеобхватен политически, вое-
нен и граждански подход до 2025 г.

Концепцията ще бъде докумен-
тът, обединяващ и развиващ стра-
тегическото ръководство, което в 
бъдеще ще стане движеща сила за 
трансформацията на ЯХБЗ в НАТО. 
Същевременно тя ще интегрира съ-
ществуващите ръководства за ЯХБЗ 
и ще дефинира нови области за раз-
витие на способности с цел превен-
ция на ЯХБ събития, защита, ако те 
станат факт, и последващо възста-
новяване.

1 Strategic Concept for the Defence and 
Security of the Members of the North Atlantic 
Treaty Organisation, Adopted by the HOSG in 
Lisbon, November 2010.

2 NATO’s Comprehensive, Strategic-Level
Policy for Preventing the Proliferation of Weapons 
of Mass Destruction (WMD) and Defending 
Against Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear (CBRN) Threats, March 2009.

3 T р и ф о н о в, Т., А. Пейчев. Терориз-
мът. Теоретично изследване. София, 2003.

4 Х а д ж и е в а, Т., Г. Василев, 
В. Ангелов. Защита при ядрен и радиацио-

нен тероризъм. София, 2007.
5 Доктрина на въоръжените сили на 

Република България. София, 2012.
6 Proposals for Enhanced Civil-Military 

Cooperation in Chemical, Biological, Radio-
logical and Nuclear (CBRN) Defence, May 2010.

7 Comprehensive NATO Chemical, Biolo-
gical, Radiological, Nuclear (CBRN) Defence 
Concept (Initial Draft), December 2010.

8 Concept for the Military Contribution to 
NATO’s Response to CBRN Threats including 
Proliferation of WMD and their Means of 
Delivery, April 2007.
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авнището на подготовката на 
военните специалисти в изклю-
чително голяма степен зависи 

от ефективността на обучението 
им във висшите военни училища. Под 
ефективност следва да се разбира 
нивото на постигане целите на об-
разователния процес. Той се осъщес-
твява чрез използване на достигна-
тото ниво на развитие на науката в 
дадената област, която пък се опре-
деля като „...метод за достигане на 
обективно знание“7.

Целите на образователния процес 
са заложени в учебните планове и про-
грами, по които се обучават офице-
рите. Ако се анализират заложените 
в програмите цели и задачи за пости-
гане от магистърските програми, е 
видно, че на всяка учебна дисциплина 
са поставени две цели. Първата е да 
се дадат на обучаемите определе-
ни пълни и задълбочени познания по 
учебния материал, а втората е те 
да повишат навиците и уменията си 
за извършване на определени прак-
тически действия, за планиране на 
различни операции и разработване на 
определени разчети по планирането.

За осъществяването на тези две 
цели от обучаемите се изиска реша-
ване на две важни основни задачи: да 
знаят и да умеят. Първото се пос-
тига чрез изучаване на теоретичен 
материал по основното съдържание 
на учебната дисциплина. Втората 
задача се постига чрез създаване на 
умения за планиране на различни опе-
рации, разработване на бойни доку-

ПЪТИЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

В ОБУЧЕНИЕТО В СИСТЕМАТА
НА ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Доцент д-р Иван ГЮРГАКОВ

менти, поставяне на задачи на под-
чинените командири, щабове и фор-
мирования и тяхното управление в 
хода на операциите. Отделна задача 
е за създаването на умения за рабо-
та в екип. Смята, че по този начин 
обучаемите ще придобият необхо-
димите умения за качество в своя-
та по-нататъшна работа, наречено 
майсторство. Ако се направи анализ 
на целите и задачите, залегнали в 
учебните програми, ще се види, че 
обучаемите на изхода от обучението 
си във висшите военни училища ще 
бъдат сравнително добри изпълните-
ли на задълженията си на определени 
длъжности във войските. Ако това 
може да бъде много добро равнище 
за завършващите курсанти и тяхна-
та реализация в малките тактически 
формирования – взвод и рота, дали 
ще е достатъчно за завършващите 
слушатели от Военна академия „Г. С. 
Раковски“, на които ще се наложи да 
работят на тактическо, оперативно 
и стратегическо ниво, където се взе-
мат много важни и отговорни реше-
ния за хода и изхода на операциите и 
на войната като цяло? Достатъчно 
ли е на по-високите нива офицерите 
да бъдат само добри изпълнители или 
е необходимо да имат друг начин на 
мислене и работа? Във връзка с това 
може да се посочат думите на руския 
военен историк и учен А. Керснов-
ски в книгата му „Философия на вой-
ната“: „Добрата Стратегия винаги 
поправя посредствената Тактика, 
докато изкуството и героизмът на 

–
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ротните командири никога не могат 
да поправят погрешните решения на 
Главнокомандващия“1.

Точно такъв подход е необходим 
при обучението на слушателите от 
Военната академия и той трябва да 
осигурява постигане на поставените 
цели при разрешаване на кризи с раз-
личен характер и различна степен на 
интензивност. Това е висока отго-
ворност на всички с отношение към 
образователния процес. Тази отго-
ворност нараства при възникване на 
кризисни ситуации, когато първона-
чално усилията за разрешаването им 
са насочени към използване на нево-
енни средства и средства с несмър-
тоносен ефект. В тази връзка Сун 
Дзъ казва: „Сто пъти да сразиш про-
тивника и сто пъти да го победиш 
не е най-доброто нещо, най-доброто 
нещо е да покориш чуждата армия 
без сражение. Войската, искаща по-
беда, първоначално побеждава, а след 
това иска още сражения, войската, 
обречена на поражение, първоначално 
се сражава, а след това иска побе-
да“2.

Обучението във Военната акаде-
мия следва да е насочено не само към 
изучаване на способите за използва-
не на силите за военен отговор при 
разрешаване на кризисни ситуации, а 
и за подготовка и създаване на вари-
анти за отговор, които осигуряват 
постигане на политическите цели без 
използване на средства за въздейс-
твие със смъртоносен ефект. Това 
се отнася най-вече за обучението по 
магистърските програми „Страте-
гическо ръководство на въоръжени-
те сили“, но има място и в остана-
лите.

Възниква въпросът придобитото 
майсторство при изпълнение на слу-
жебните задължения достатъчно ли 
е за качествена и ефективна работа 
в различните звена от йерархична-
та структура в армията. Отговор 
може да се получи, ако се анализи-
ра цялостната дейност в работата 
на офицерските кадри – особено при 
тяхното обучение във висшите во-
енни училища. Изводите са, че „ком-
петентностите на обучаемите се 

получават като съвкупност от спо-
собности, качества и свойства, не-
обходими за работа в щабовете и 
войските“5.

Обучението за творческо прила-
гане на съвременни методи за взема-
не на решения във военната област 
следва да стане основна и най-важна 
част от целия образователен процес. 
Това може да се постигне само ако 
обучаемите се учат да бъдат твор-
чески личности и всяка задача се ре-
шава с прилагане на творчество, без 
да се повтарят стари постулати.

Сред съществуващите определе-
ния за творчество най-точно е даде-
ното във „Философски речник“, къде-
то творчеството се характеризира 
като “Дейност на обществото, со-
циалните групи, отделни личности, в 
хода на което се създава нещо ново, 
никога по-рано не съществувало и 
способстващо за развитие на социал-
ния прогрес“3.

Творческото мислене във военно-
то дело е насочено към разработване 
и внедряване на нови способи и форми 
на въоръжената борба, усъвършенс-
тване на обучението и възпитание-
то на личния състав, към ефективно 
използване на въоръжението и тех-
никата, поддържане на висока бойна 
готовност на формированията за из-
пълняване на задачите и др.

Творческата активност на воен-
ните ръководители е една от важ-
ните задачи при тяхното обучение 
и в практическата им дейност. Ето 
защо в постигането на творческо 
мислене от обучаемите във военна-
та академия възникват много про-
блеми, които следва да се решават в 
процеса на тяхното обучение и фор-
мирането им като лидери и твор-
чески личности. В творческия процес 
се определят няколко важни етапа: 
възникване на проблем; търсене на 
идеи за неговото решаване, доказа-
телства и разработване на идеите 
за конкретизиране на проблема; ре-
ализиране на идеите и формулиране 
на препоръки за бъдещи действия. 
При решаването на даден проблем 
възникват противоречия между же-
ланото и действителното, налично-
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то и исканото, целта и ограничени-
те средства за постигането ù и др. 
Казано по друг начин, проблемът е 
противоречие, проявяващо се в хода 
на обучението и изменението на 
действителността, той е знание за 
незнанието, което трябва да зна-
ем. Много често обучаемите следва 
да използват своята интуиция и да 
правят аналогии с други дейности. 
В хода на обучението трябва да се 
учат да издигат своите идеи, пър-
воначално като хипотези, които са 
нужни за доказателства и потвърж-
даване на идеите.

Формирането на творчески лич-
ности и сложността в обучението 
във Военната академия предполага 
редица особености в цялостната 
дейност за тяхното създаване.

Първо, творчеството се харак-
теризира с много сложна дейност, 
съставена от няколко елемента: на-
учно творчество (познаване на зако-
номерностите на въоръжената бор-
ба, бойната обстановка и тяхното 
влияние върху морално-психическото 
състояние на личния състав на сво-
ите войски и на противника); стра-
тегическо, оперативно и тактическо 
творчество (разработване на вари-
анти за действие, планове за опера-
циите, определяне на нови форми и 
способи за водене на бойните дейс-
твия); техническо творчество (раз-
работване на нови или усъвършенс-
тване на съществуващи средства за 
воюване); педагогическо творчество 
(умение да се оказва въздействие вър-
ху хората при подготовката и воде-
нето на операциите); организаторс-
ко творчество (умение за сплотява-
не, за работа в екип, насочване на 
усилията към важните задачи и спо-
собност да се поема отговорност за 
взетите решения).

Второ, творчеството на военния 
ръководител се характеризира със 
силно ограничено време за решения и 
за тяхното изпълнение.

Трето, творчеството е свързано 
с висока отговорност за живота на 
много хора. Само творческа личност 
може да определи с висока степен на 
надеждност процента на допусти-

мите, критичните и недопустимите 
загуби в операцията и да ги миними-
зира до най-ниска стойност при спаз-
ване бойния ритъм на операцията.

Четвърто, творчеството опира 
до постоянна опасност за живота на 
командира, което създава стресови 
ситуации при планиране и управление 
на операциите.

Пето, творчеството е и постоян-
но и изпреварващо вземане на реше-
ния и изпълнението им за сломяване 
волята на противника за съпротива 
и постигане на победа.

Шесто, творчеството е свързано 
и с постоянно изменящата се обста-
новка в операцията, а това обуславя 
появата на нов проблем, който след-
ва да се решава в дефицит от време 
и ресурси. Може да се наложи в инте-
рес на постигане на победа команди-
рът да се откаже от по-рано взети 
решения и да вземе нови в съответс-
твие с изменящата се обстановка и 
поемайки оправдан риск.

В хода на обучението на офицери-
те във Военната академия трябва да 
се търси развитие на всички видове и 
равнища на творческо мислене. Това 
следва да се извършва в класните и 
извънкласните занятия. Възпитание-
то на офицерите на творчество за-
виси не толкова от получените зна-
ния, колкото от способите за това 
и проявената степен на активност 
в този процес от обучаемите и пре-
подавателите.

Това налага в хода на обучението 
да се прилагат все повече активните 
форми, които способстват в макси-
мална степен за формиране на твор-
ческо мислене у слушателите и спе-
циализантите. Те не трябва да бъдат 
водени за ръка в дебрите на военна-
та наука, а да се ръководи и развива 
творческото начало в тях. Защото 
самото натрупване на знания не оз-
начава, че могат самостоятелно и 
творчески да се прилагат. Ето защо 
обучението следва да е насочено към 
въпроси от страна на слушателите 
и специализантите, а и да се научат 
сами да търсят отговори на тях. 
Обучението може да се раздели на 
„индивидуално и колективно, което 
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да отчита необходимостта от под-
готовката на лидери и да подготвя 
екипи за съвместна работа“5. Само 
тогава ще се открие новото и ще се 
развие творческо мислене от бъде-
щите военни ръководители.

Все повече нараства и необходи-
мостта от постоянно обновяване 
на знанията, обусловена от бързото 
развиване и нарастване на обема им 
и тяхното използване за текущата 
и бъдещата дейност за планиране и 
управляване на операции с различен 
характер.

За да се обучават на творческо 
мислене, на обучаемите следва да 
се поставят задачи за достигане на 
качество в дейността им, което да 
преминава през няколко стъпки: да 
знаят, да разбират, да използват, да 
анализират, да систематизират и да 
оценяват (табл. 1).

Следвайки тези стъпки, в края на 
обучението ще се превърнат в твор-
чески личности, ще създават ново-
сти в разрешаването на кризи и ще 
постигат победи.

Майсторството и творчест-
вото следва да се определят като 
главни критерии за ефективност в 

обучението на военните специалис-
ти. Очевидно е, че за постигане на 
необходими умения за качество в ра-
ботата „майсторството“ има две 
важни стъпки: да се знае и да се умее 
(табл. 2).

Повишаването на нивото на обу-
чение до ниво „майсторство“ показ-
ва обаче, че се повишава само про-
фесионализмът на обучаемите. Това 
най-често води до възможни проти-
воречия между квалификацията на 
випускниците и съдържанието на 
тяхната дейност в органите за уп-
равление на тактическо, оператив-
но и стратегическо ниво. В процеса 
на обучение слушателите се учат 
да усъвършенстват способностите 
си за управление на организационни 
структури, а след приключването му 
се сблъскват с необходимостта от 
прогнозиране, строителство и разви-
тие на въоръжените сили, видовете 
въоръжени сили и на родовете вой-
ски в тях, създаване на групировки 
на войски и тяхното използване в 
сложна и понякога неопределена об-
становка, създаване на ръководни и 
нормативни документи и др.

За да се реализират пълноценно 

Таблица 1

Ефективност на обучението – ниво на постигане 
на целите на образователния процес

 
Показатели за ефективност на обучението

В сегашните учебни 
програми – от тактическо 

до стратегическо ниво

Етапи на 
познавателната 

дейност

В бъдещите учебни програми – 
от тактическо 

до стратегическо ниво

1. Да знае
2. Да умее

1. Да знае
2. Да разбира
3. Да използва
4. Да анализира
5. Да систематизира
6. Да оценява

Майсторство – необходими умения за 
качество в работата

Творчество – създаване на новости

Критерии за ефективност
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Таблица 2

Обосноваване на нивата на обучение на слушателите, 
осигуряващи достигането на критерия за ефективност 

на обучението „творчество“

1. Постигане на 
критериите за 
ефективност на 

обучението

Творчество

2. Задачи на обучението 1. Изработване на определен стил на мислене, който поз-
волява да се анализират проблемите и да се намери най-
точното и икономично решение
2. Обучаване на изкуство да се използват знанията
3. Реализация на методите за организиране на мисленето 
и развитие на качества, създаващи от обучаемите твор-
чески личности

3. Цели на обучението 1. Формиране на тактическо, оперативно или стратеги-
ческо мислене

4. Възможности на 
обучаемите

1. Да могат да използват най-важните фундаментални 
закономерности
2. Да са усвоили частните закони на различните науки и 
да ги привеждат в изпълнение в областта на военната 
наука
3. Да умеят да използват придобитите знания за решава-
не на жизненоважни проблеми на тактическо, оператив-
но или стратегическо ниво на планиране и провеждане на 
операциите

5. Показатели за 
ефективност

Да знае, да разбира, да използва, да анализира, да система-
тизира, да проявява творчество за постигане целите на 
операциите

слушателите в щабовете и форми-
рованията след завършване на Воен-
ната академия, следва да се изменят 
целите на обучението – чрез приема-
не на нов критерий за ефективност, 
какъвто е творчеството. Задачите, 
които трябва да осигурят дости-
гането на този критерий, могат 
да бъдат: изработване на стил на 
мислене, позволяващ определяне на 
проблема и намиране на най-точно-
то и икономично решение; обучаване 
на изкуство да се използват знания-
та; пълно реализиране методите на 
организаторско мислене и развитие 
на слушателите като творчески 
личности. Това може да стане, ако 
вместо репродуктивно предаване на 
информация в хода на учебния процес 
се организират групови изследовател-
ски дейности за придобиване на нови 

знания. В такъв случай обучаемите 
ще бъдат ориентирани не към полу-
чаване на правилния отговор, а към 
разбиране по какъв начин е получен. 
Още Имануел Кант казва, че „...не 
трябва да мислим, че учим, а да се 
учим да мислим“.

Изпълнението на посочените за-
дачи на обучението трябва да дове-
дат до формиране у слушателите на 
тактическо, оперативно и страте-
гическо мислене, което се получава 
със средствата, осигуряващи твор-
чество в тяхната дейност. Форми-
рането му позволява използване на 
най-общите фундаментални законо-
мерности; усвояване на частните 
закони на военната наука; умение за 
прилагане на придобитите знания за 
разрешаване на жизненонеобходими 
проблеми в областта на възложени-
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те мисии на въоръжените сили.
Този начин на мислене е основа, 

която осигурява не толкова получа-
ване на определени знания, но и тях-
ното умело прилагане в практическа-
та работа с цел „осигуряване пости-
гането на необходимите оперативни 
и бойни способности на войските 
на различните нива на командване и 
управление и с различно предназначе-
ние, способстващи за изпълнение на 
целите при разрешаване на криза“6.

В програмите за подготовка и 
обучение на слушателите и специа-
лизантите от Военната академия в 
магистърските и учебните програми 
от курсовете за повишаване на ква-
лификацията следва да намират мяс-
то дисциплини, модули и теми, осигу-
ряващи високо качество в теоретич-
ната и практическата подготовка, 
обучение в създаване на способности 
за реализиране на новости, извърш-
ване на научноизследователска рабо-
та, които да осигурят постигане на 
критерия „творчество“. Справедли-
во е да се посочи, че в последно вре-
ме „теоретиците на военната наука 
все по-често поставят въпроса, че 
е необходим принципно нов подход 
към конструирането и развитието 
на военната наука“6. Това може да 
се реализира чрез нова образователна 
политика и тя да бъде една от при-
оритетните задачи за цялата воен-
нообразователна система.

Основните пътища за повишава-
не на ефективността в обучението 
на слушателите и специализантите 
и постигане на нови критерии за обу-
чение са посочени в табл. 3.

Повишаването на мотивацията 
на преподавателите и слушателите е 

най-важното направление в дейност-
та на занимаващите се с ръководс-
твото на военнообразователната 
система, както и на научно-препо-
давателския състав на Военната 
академия. Да накараш някого да учи 
и мисли е невъзможно. Може да се 
принуди всеки да изпълнява формални 
дейности за обучаване и преподаване: 
да се идва навреме и да се присъства 
на занятия; да се напуска работно-
то място след края на работното 
време; да се полагат предвидените 
по учебните програми изпити; да се 
разработват формални, без научна 
стойност есета, курсови проекти, 
дипломни работи и др. Това обаче 
в никакъв случай не означава, че са 
постигнати целите на обучението, 
най-вече формирането на такти-
ческо, оперативно и стратегическо 
мислене. Затова се изисква опреде-
лена мотивация от участниците в 
образователния процес.

Нивото на мотивацията на пре-
подавателите и слушателите се оп-
ределя от взаимосвързани и нераздел-
ни фактори:

• Първо, Военната академия оси-
гурява възможност за обучение по 
тактика, оперативно изкуство и 
стратегия, което създава условия 
обучаемите да прилагат съвремен-
ните схващания за използване на 
въоръжените сили, оперативните и 
тактическите формирования за пос-
тигане целите на операциите с из-
ползване на военна сила и с невоенни 
средства.

• Второ, убеждението, че само 
висшето военно образование е това 
средство, което позволява успешно 
да се изпълняват задълженията и 

Таблица 3

Пътища за повишаване на ефективността в обучението

Преминаване от майсторство към творчество

1. Повишаване мотивацията 
на преподавателите 

и слушателите

2. Повишаване нивото 
на подготовка на 
преподавателите

3. Внедряване 
иновационни методи 

на обучение

4. Информатизация на процеса на образователната дейност
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отговорностите за планиране и уп-
равление на силите и средствата и 
постигане целите на операциите.

• Трето, обучаемите трябва да 
разберат, че кариерното им разви-
тие е резултат от техния труд, а не 
от наличие на диплома за завършено 
висше военно образование. Трябва да 
знаят, че то не дава право от само 
себе си да се заемат висши офицер-
ски и ръководни длъжности, ако не 
се стремят да се доказват непрекъс-
нато, да се научат да анализират 
различни обстановки, да могат да 
вземат правилни решения в условия 
на неопределеност и да управляват 
съвместни формирования в различ-
ни операции, прилагайки най-новите 
постижения на военната и другите 
науки, на  поуките от практиката.

Интересът към обучението въз-
никва в хода на правилно организи-
рания и творчески насочен образова-
телен процес, който зависи най-вече 
от начина на преподаване; непрекъс-
натото представяне на новости в 
теорията и практиката; вида, качес-
твото и формите на учебните заня-
тия по всички дисциплини; съотно-
шението на активните и пасивните 
форми на занятията; предоставени-
те възможности за самостоятелна 
работа и др.

Съдържанието на образовател-
ния процес и видът на занятията 
се определят от учебните планове 
и програми, които се разработват в 
съответствие с квалификационните 
изисквания и специалностите на обу-
чаемите. Основа на обучението на 
слушателите във Военната академия 
е съвместното обучение, което дава 
най-точна представа за начина на 
подготовка и водене на съвременни-
те операции. Занятията в система-
та на съвместното обучение следва 
да създават усещане за екипност във 
вземането на решения и управление-
то на операциите. В тях следва да 
се изграждат творчески личности, 
способни да вземат най-правилните 
и икономични решения за изпълнява-
не на поставените задачи. Все още 
обаче при разработването на учебни-
те програми съвместното обучение 

се обособява като слушане заедно на 
лекции от всички специалности, а не 
се насочва към развиване на твор-
чество. Съществува и т.нар. ви-
дов и родов егоизъм при определяне 
съотношението на учебното време 
между изучаването на тактиката и 
оперативното изкуство на видовете 
въоръжени сили и формированията 
от техния състав. Този проблем е 
избягнат при обучаемите по магис-
търската програма „Стратегическо 
ръководство на въоръжените сили“, 
където обучението е по-целенасоче-
но – към създаване на майсторство, 
а не на творчество.

Анализът на военните конфликти 
през последните 20 години показва, 
че сътрудничеството на компонен-
тите от състава на съвместните 
оперативни сили е ключ към успеха 
на всяка операция. Военните дейс-
твия се водят в три сфери, но нико-
га няма самостоятелни сухопътни, 
военноморски или военновъздушни 
войни. Следователно действията на 
всички компоненти и формирования 
трябва да бъдат така координирани, 
че поставената мисия да се изпъл-
ни най-точно, с най-малко загуби и 
най-икономично. Без това не е въз-
можно пълно реализиране на бойната 
мощ и оперативните способности 
на формированията. Тези принципи 
следва да се внедряват в съзнанието 
на слушателите и по този начин да 
се търси и постига изработване на 
единно мислене у представителите 
на различните компоненти, форми-
рованията от техния състав и на 
родовете войски във формирования-
та. Внедряването на тези процеси в 
учебния процес ще доведе до твор-
ческо начало в развитието на слуша-
телите и те в своята реализация в 
щабовете и войските след завършва-
не на Военната академия ще създа-
ват творчески колективи.

Повишаването на равнището на 
подготовка на преподавателите опре-
деля и тяхната мотивация и способ-
ности за овладяване и преподаване 
на необходимите знания на слушате-
лите, самостоятелност в разсъжде-
нията, увереност в себе си, бърза и 
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правилна ориентация в сложна и не-
определена обстановка и способност 
да направят от себе си творчески 
личности. Само ако са такива, мо-
гат да създават от слушателите 
творци, способни да вземат решения 
при възникване на кризисни ситуации 
и управляване на различни формиро-
вания при висока неопределеност на 
обстановката. От психологията е 
известно, че само личност може да 
създаде нова личност и само талант 
може да създаде и издигне нов та-
лант.

Оттук възниква и една от главни-
те задачи във военнообразователна-
та система, чието изпълнение може 
да доведе до повишаване на ефектив-
ността в учебния процес – подготов-
ката на преподаватели творци, а 
не търсещи репродуктивно мислене 
от обучаемите. Това изисква и не-
прекъснато повишаване знанията и 
уменията на преподавателите чрез 
самостоятелна работа и изпращане 
на курсове за повишаване на квали-
фикацията у нас и в чуждестранни 
военноучебни заведения, ротация за 
работа в оперативните и страте-
гическите щабове, включително в 
международни структури, които 
трябва да залегнат в перспективни 
планове за развитие на преподава-
телския състав на Военната акаде-
мия. И сега има такива планове, но 
те се правят и изпълняват формално 
и не дават необходимите резултати 
в подготовката на преподавателския 
състав.

Внедряването на иновационни ме-
тоди на обучение цели преминаване 
от майсторство към творчество. 
По този начин може да се постиг-
не по-лесно и по-бързо овладяване 
на знанията и усъвършенстване на 
уменията, формиране на творчески 
светоглед, развиване на способнос-
тите да се вземат най-ефективни и 
икономични решения и да се работи 
в екип при ръководене на щабовете 
и формированията. Използването на 
различни методи на обучение трябва 
да е насочено към развиване позна-
вателната дейност на обучаемите, 
като същевременно този процес 

се ръководи. Все по-нарастващият 
обем от знания трябва да е съпрово-
ден с увеличаване на изучаваните ли-
тературни източници, бързо ориен-
тиране в научната информация в 
тях и творческото ù извличане като 
изводи, препоръки за доразвиване и 
начини на използване в практическа-
та дейност.

Посредством прилаганите мето-
ди в обучението преподавателите 
трябва да се стремят да анализи-
рат и оценяват хода и резултати-
те от учебния процес, да правят 
необходимите корекции в учебните 
програми и учебното съдържание и 
непрекъснато да търсят новостите 
в преподавания материал. Те следва 
непрекъснато да създават проблем-
ни ситуации и да организират под-
готовката на обучаемите за правил-
ното и точното им изучаване, да 
осигуряват оптимално съчетаване 
на използването на готови изводи и 
препоръки и търсенето на научност 
при решаване на определени учебни 
задачи и прилагане на творчество в 
цялостната дейност.

В обучението на слушателите 
следва да се използват репродукти-
вен, проблемен, евристичен и изсле-
дователски метод.

Репродуктивният метод е сравни-
телно стар, който изисква създаване 
на организация в дейността на обу-
чаемите, при която те многократ-
но да възпроизвеждат получените 
знания и показаните способи за дей-
ствия. Този метод се реализира чрез 
непрекъснато даване на указания и 
провеждане на инструктажи за под-
готовка на всяко занятие и предпо-
лага непрекъснато ръководене на слу-
шателите от преподавателите в 
процеса на ученето. Най-често се 
съчетава с използване на обяснител-
но-илюстрования метод, при който 
преподавателят обяснява учебното 
съдържание с онагледяване със схеми, 
графици, презентации и др. Репродук-
тивният метод обогатява знанията, 
уменията и навиците на обучаемите 
и поставя основите на формиране у 
тях на мисловни процеси, но не га-
рантира творческото им развитие. 
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Този метод може да се прилага ог-
раничено и най-вече при провеждане 
на военни игри, щабни тренировки 
и командно-щабни учения в първите 
1–2 месеца от срока на обучение, ко-
гато се натрупва определен запас от 
знания.

Проблемният метод на обучение е 
съвременен и е насочен към форми-
ране на самостоятелност, развиване 
на логическо, рационално, критично 
и творческо мислене и на познава-
телни способности. Този метод спо-
собства за развитие на интелекта 
на обучаемите, тяхната емоционал-
на сфера, а на тази основа – за фор-
миране на нов вид мислене. В това 
се заключава и главната разлика на 
проблемния метод от традиционния 
обяснително-илюстрован метод на 
обучение, който в момента е осно-
вен в обучението на слушателите. 
При това проблемният метод на 
обучение предполага не само усво-
яване на резултатите от научното 
познание, но и на пътищата за пос-
тигане на познанието, с което се 
развива и творческата дейност на 
обучаемите.

За преподавателите от Военната 
академия реализирането на проблем-
ния метод на обучение на слушатели-
те следва да е приоритетна задача. 
Защото намаленото време за обу-
чение в магистърските програми и 
съотношението на лекции към други 
форми на обучение (30 % към 70 %) 
все повече затрудняват прилагане-
то на обяснително-илюстрования 
метод и ефективността от него в 
бъдеще ще бъде много ниска. Освен 
това проблемният метод на обуче-
ние е основен за формиране у слуша-
телите на тактическо, оперативно 
и стратегическо мислене. При това, 
прилагайки този метод във всяко за-
нятие, ще се формира и мотивация у 
слушателите да се изграждат като 
творчески личности – чрез непрекъс-
нато търсене на новото, авангард-
ното и най-икономичното решение 
за изпълнение на заповяданата ми-
сия. Основният мотив на поведение 
у слушателите трябва да се форми-
ра въз основа на заповяданото „кога, 

какво, къде“ да реализират по въз-
можно най-икономичен и практичес-
ки приложим начин „как“ да се изпъл-
ни мисията. Този метод на обучение 
може да бъде приложим в пълна сте-
пен за слушателите, обучаващи се 
в магистърска програма „Страте-
гическо ръководство на въоръжени-
те сили“, а за другите магистърски 
програми може би е по-целесъобраз-
но съчетаването на обяснително-
илюстрования и проблемния метод с 
превес на последния. Това се налага, 
тъй като слушателите, обучаващи 
се във факултет „Командно-щабен“, 
идват от длъжности командири на 
взводове и роти и нямат минимума 
знания по тактика на формировани-
ята от видовете въоръжени сили и 
родовете войски, което в първите 
2–3 месеца от обучението значител-
но ги затруднява в натрупването на 
знания.

Евристичният метод на обучение е 
специален и сравнително нов, който 
се използва за решаване на творчес-
ки задачи в процеса на откриване на 
новото. Той може да се прилага при 
провеждане на групови упражнения, 
решаване на тактически и оператив-
ни летучки, разработване на вариан-
ти за действия и при вземане на ре-
шения за операциите, но е най-ефек-
тивен при двустранни военни игри, 
разработване на курсови проекти и 
дипломни работи.

Изследователският метод на обу-
чение е съвременен и предполага орга-
низация при провеждане на обучение-
то, при която обучаемите са в по-
ложение на изследователи: самосто-
ятелно определят и поставят про-
блема, търсят и намират методи за 
неговото решаване, изхождайки от 
известните данни, правят се изво-
ди и обобщения, формулират се нови 
идеи, постигат се определени научни 
резултати, а не се търси готовият 
им вид. В зависимост от степента 
на сложност и подготовката на обу-
чаемите се използват няколко нива 
на този вид обучение.

На първо ниво преподавателят 
поставя проблема и набелязва мето-
ди за неговото решаване, а обучаеми-
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те използвайки определени методи, 
се явяват само изпълнители.

На второ ниво преподавателят 
поставя проблема, а обучаемите са-
ми търсят и намират методи за не-
говото решаване.

На трето ниво обучаемите са-
мостоятелно формулират проблема, 
предлагат методи за неговото реша-
ване и постигат резултат.

Този метод на обучение може да 
се прилага при разработване от слу-
шателите на курсови проекти, рефе-
рати, есета, дипломни работи, при 
провеждане на изследователски уче-
ния, при участие в научни конферен-
ции и др.

Внедряването на иновационни ме-
тоди на обучение зависи от степен-
та на прилагане на информационните 
технологии в обучението на слушате-
лите. За целта е необходимо да се съз-
даде единно информационно простран-
ство във Военната академия. Основни 
елементи могат да бъдат електрон-
ни учебници, електронни библиотеки 
и библиографски каталози и справоч-
ници, информационна и справочна сис-
тема за всички новости в областта 
на военната наука, методически заня-
тия за обмяна на опит в преподава-

нето на различни учебни дисциплини, 
събиране и обобщаване на факти от 
практиката и оформянето им като 
поуки за практическата работа, тес-
тов контрол на обучението и др. При 
тези процеси повишаването на ефек-
тивността следва да се търси не 
чрез предаване на определени знания, 
а чрез тяхното придобиване след ука-
зания от преподавателите за нивото 
на изучаване на проблемните въпроси. 
Електронните учебници притежават 
редица предимства пред останалите 
източници. Те могат да се актуали-
зират в съответствие с настъпили 
промени в учебното съдържание или 
в резултат на нови постижения на 
военната теория и практика, значи-
телно по-евтини са и са достъпни за 
всички обучаеми.

Предложените пътища за пови-
шаване на ефективността в обуче-
нието на слушателите във Военна-
та академия значително могат да 
издигнат равнището на учебната и 
научната дейност и да допринесат 
за изграждане на творчески личнос-
ти. Военното образование следва да 
се насочи към изграждане на офице-
ри със стратегическо, оперативно и 
тактическо мислене.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

ПОЛИТИЧЕСКАТА 
СТАБИЛНОСТ 

В КОМУНИКАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО

Величка МИЛИНА

лед 2011 година учебниците по 
политология изведнъж остаря-
ха. Арабската пролет и про-

тестите на недоволните („възмуте-
ните“) от неефективната политика 
на своите правителства за справяне 
с финансово-икономическата криза 
категорично показаха, че политичес-
кият процес има нови измерения и 
фактори, че кардинално са променени 
характеристиките и формите на по-
литическо участие. Политическата 
стабилност не може да бъде мислена 
и постигана нито само в контекста 
на традиционните институции, нор-
ми и ценности на представителната 
демокрация, нито чрез внушаване на 
вяра и страх в затворените обще-
ства – добре работещи досега фак-
тори. Това, което обединява протес-
тите, въпреки широката им геогра-
фия, е, че те бяха организирани и про-
веждани чрез новите комуникационни 
технологии – социалните медии. 

Доскоро дефинирахме света, в 
който живеем, като информацион-
но общество. Но ако внимателно 
анализираме тенденциите през пос-
ледните години, можем да кажем, че 
това твърдение вече не отразява в 
достатъчна степен спецификата на 
настоящето. Независимо че обемът 
на достъпната информация непре-
къснато нараства, е по-уместно да 
говорим, че преживяваме комуни-
кационна революция, предоставяща 
алтернативни инструменти за об-

щуване. Комуникационните техноло-
гии са насочени не към увеличаване 
обема на достъпната информация, а 
към развитие на разнообразни инова-
ционни и ефективни форми на масови 
комуникации и обмен на информация 
между участниците в комуникация-
та. Явлението „комуникация“ все по-
очевидно излиза на преден план, като 
придобива статут на главен обясни-
телен принцип на социалните науки. 

Еволюцията на интернет в на-
чалото на ХХІ век роди феномена 
Web 2.0. Тази технология дефинира 
етап в развитието на интернет, из-
вестен като социални мрежи, соци-
ални медии, съдържание, генерирано 
от потребителите. Като нейна най-
важна характеристика се определя 
използването на интернет не прос-
то като „комуникационна среда“, а 
в качеството му на „платформа“1. 
Развитието на подобна платформа 
може да се осъществява както от 
разработващите я, така и от пол-
зващите я. Един от най-значимите 
резултати на Web 2.0 е появата на 
социалните („новите“) медии като 
нов вид on-line средства за масово 
осведомяване, където всеки ползващ 
интернет, без да притежава специ-
ални умения за програмиране, може 
да участва в процеса на създаване, 
запазване и разпространяване на со-
циално значима информация, адреси-
рана към широка публика2. 

Все по-широкото разпростране-

—
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ние на тези „нови медии“ ги превър-
на за огромен брой хора в просто 
„медиите“. За „традиционни“ медии 
е прието да се смятат: печатните 
издания (вестници, списания и т.н.), 
радио, телевизия, кино и видеопрог-
рами, цифрови издания (т.нар. Web 
1.0) – електронни версии на вестни-
ци, информационни и новинарски лен-
ти. Макар че все още няма „официал-
но научно“ определение, понятието 
„нови медии“ характеризира базира-
ните в интернет (формат Web 2.0) 
цифрова, компютризирана или мре-
жова информация и комуникационни 
технологии: блогове, wiki сайтове3, 
социални мрежи, сайтове за аудио- и 
видеообмен и др. 

Само за няколко години социални-
те медии промениха света, в който 
живеем. В резултат, днес са попу-
лярни неологизми като „електронна 
държава 2.0“4, „демокрация 2.0“, „ре-
волюция 2.0“, „публична дипломация 
2.0“5, „гражданско общество 2.0“6, 
„политика 2.0“7. Как тази нова ко-
муникационна среда променя полити-
ческия процес и влияе върху полити-
ческата стабилност? 

Web 2.0 комуникационните 
технологии кардинално промениха 

характера на създаване 
и разпространяване 
на информацията 

Утвърдено е разбирането, че по-
литическата комуникация е съвкуп-
ност от процеси на информационен 
обмен и предаване на политическа 
информация, които структурират 
политическата дейност и ù придават 
ново значение. В информационната 
епоха медиите стават основен, а за 
все повече млади хора и единствен 
канал за политическа информация и 
комуникация. Те са базово пространс-
тво на функциониране на политика-
та, в което гражданите получават 
политическа информация, формират 
политическите си възгледи и убеже-
дния, както и имат възможност да 
влияят върху процесите на функци-
ониране на властта. Според Л. Пай 
политическата комуникация не е ед-

ностранно насочени сигнали от ели-
тите към масите, а включва целия 
диапазон на неформалните комуника-
ционни процеси в обществото, кои-
то оказват най-разнообразно влияние 
върху политиката8. 

Категоричен факт е, че през пос-
ледните няколко години интернет 
стана мястото, където се заявяват 
политически позиции, водят се споро-
ве и дискусии, формират се общнос-
ти по конкретни политически поводи 
или трайни политически предпочита-
ния (каузи), получава се политическа 
информация, а и обществото общува 
с властта (нейни представители). 
Най-широко приложими за тези цели 
от „новите медии“ са блоговете и 
социалните мрежи. 

В „новите медии“ информация-
та се създава и разпространява по 
принципно различен начин от до-
сегашния. В традиционните медии, 
дори при системата feedback (об-
ратна връзка), източник на инфор-
мацията и водещ в комуникацията 
е средството за масово осведомя-
ване. С други думи, светът на тра-
диционните СМИ е на еднопосочна 
комуникация, която първо се фил-
трира и после се разпространява. 
При „новите медии“ аудиторията 
сама създава и разпространява ин-
формация в онлайн e режим, която 
едва след това може да бъде филт-
рирана, блокирана. Това кардинално 
променя отговорите на ключови-
те за всяка система за сигурност 
въпроси: „Кой владее, контролира и 
разпространява информацията?“. 

Чрез „новите медии“ се променя 
и скоростта на получаване на поли-
тическата информация. Безспорно 
онлайн информацията за политичес-
ките събития и процеси е насравни-
ма като актуалност и динамика с 
традиционните медии. Към това се 
прибавя и възможността за много 
гледни точки и различни акценти по 
едно и също събитие, практически 
едновременно с неговото протичане. 
Все по-често това са гледни точки 
на очевидци в Тwitter или блог. При-
мерите в този смисъл са много – от 
атентата на московското летище 
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до събитията от Арабската про-
лет. 

Социалните медии променят 
възприятието как комуникираме с 
останалия свят. Тази комуникация 
стана изключително демократична. 
Изобщо не е задължително да сте 
изключителен професионалист в ин-
формационните технологии или мно-
го богат, за да си направите блог, 
социална мрежа, да пишете в wiki 
сайт, да качите аудио- или видеоза-
пис, след което да получите хиляди 
коментари и да станете влиятелна 
личност, формираща мнение и отно-
шение по различни политически (не 
само) събития или проблеми. Както 
казват политическите технолози, 
при новите медии информацията 
върви „от врата на врата“, по-точ-
но – „от акаунт към акаунт“. Това е 
мрежа, която се плете от човек на 
човек, от група към група и не може 
да бъде покрита с нищо по верти-
кала. Затова и системите, основани 
на вертикално разпределяне на ко-
муникативния сигнал (в посока към 
гражданите и от гражданите), днес 
са неефективни. Необходима е про-
мяна на механизмите на политичес-
ко въздействие, което, за да постига 
целите си, трябва да се осъществява 
чрез новите средства за масово ос-
ведомяване. 

Новите медии задълбочиха и на-
правиха очевидна кризата в тради-
ционните масови политически кому-
никации. Самото понятие „маси“ е 
с променено съдържание. В рамките 
на традиционния подход „масите“ 
се предполагат като нещо аморфно, 
без структура, а техният състав е 
неопределен и съществено размит. 
Ако обаче погледнем съвременното 
интернет общество, ще видим, че 
въпреки многомилионния му състав 
не може да бъде наречено „маса“. То 
е ясно структурирано на равнището 
на хоризонталните връзки. Функцио-
нирането на многобройни онлайн об-
щества в интернет пространство-
то структурира интернет потреби-
телите по групи, които в повечето 
случаи могат ясно да бъдат дифе-
ренцирани по социални, демографски 

религиозни и други характеристики. 
Това прави от интернет общество-
то специфичен феномен, кардинално 
различаващ се от аморфната маса, 
моделите за комуникация с която 
бяха разработвани в рамките на кла-
сическите теории за политическата 
комуникация. 

Нещо повече, в новата комуника-
ционна среда става невъзможно да 
се пренебрегва мнението на малцинс-
твото. Причината е, че заради кому-
никационната революция, според спо-
лучливия израз на Маршал Маклуън9, 
„твърде много хора знаят много 
един за друг...“. Това принципно ново 
обстоятелство ще промени самата 
идеология на правене на масова кому-
никация. 

Положителният потенциал на 
новите социални медии е, че предо-
ставят на правителствата мощен 
инструмент за пряко общуване по 
много по-органичен и съобразен с 
местните реалности начин. Социал-
ните мрежи дават на политиците 
много ясен и точен срез на обще-
ството по региони, възраст, профе-
сии, доходи и интереси. Популярно е 
сравнението на социалните медии с 
GPS система, само че отнесена към 
социалната география. Това е много 
силен инструмент за ефективно и 
ползотворно политическо общуване 
(въздействие). 

Ново в политическата комуника-
ция е, че обикновеният гражданин не 
е само „пощенска кутия“ за полити-
ческа информация. Той има възмож-
ност (технически много лесна) прак-
тически веднага да изрази и разпро-
страни свое мнение, отношение по 
един или друг въпрос като участник 
във форум, социална мрежа, като гла-
сува, „хареса“ или не, като заснеме и 
качи свое видео и др. Колкото е по-го-
лям броят на подобни активности по 
даден повод, толкова по-бързо се раз-
пространява информацията, толкова 
по-голям става обхватът на аудито-
рията. При интернет Web 1.0 това 
не можеше да се случва с такава ско-
рост и в такъв мащаб, въпреки изпол-
зването на чатове, eлектронни писма 
и мигновен обмен на съобщения. 
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Тенденцията социалните медии да 
се използват за политическа инфор-
мация ще се засилва с навлизането 
на новото поколение, за което те 
са толкова естествено място за по-
лучаване на информация, колкото бе 
телевизията за предходното.

 
Новите медии са новата социална 

реалност, в която живеем 

Социалните медии направиха ко-
муникацията това, което пронизва 
всички страни на съвременния жи-
вот. Основен ценностен ориентир 
за човека става способността му да 
получава, обработва, създава и преда-
ва информация, в резултат на което 
живее не толкова в пространство, 
изградено от хора и вещи, колкото 
изтъкано от образи, имиджи, съоб-
щения, митове, стереотипи. Поли-
тическата комуникация също има 
доминиращо символичен характер. 
Тя е опосредствана от милиони зна-
ци, символи и образи (информация), 
формиращи отделна реалност, която 
започва субективно да се възприема 
от участниците в комуникацията 
като единствено съществуваща. 

За отделния човек тази симво-
лична среда не е просто посредник 
между него и реалния свят, където 
стават събития или съществуват 
явления, а започва да замества ре-
алния свят. Новата реалност все 
повече се отдалечава от обективно 
съществуващите (главно политичес-
ки) отношения, като заедно с това 
все повече влияе върху тях. 

Тази парадоксална взаимозависи-
мост се обяснява с т.нар. „теорема 
на Томас“ (1928 г.), според която „ако 
хората определят ситуациите като 
реални, те са реални в своите пос-
ледици“. Ренесанса на тази теорема 
дължим на един от най-влиятелните 
през последните 50 години социолози 
Робърт Мъртън10, с разработките 
му върху самоизпълняващите се и са-
моразрушаващите се прогнози. В тях 
той анализира действието на форму-
лираната от Томас закономерност: 
когато хората вярват в нещо, те 
действат в съответствие със сво-

ите вярвания – конструктивно или 
деструктивно. Тази ситуация прези-
дентът Първанов определи като до-
минираща на президентските избори 
през 2011 г. с изречението: „Полити-
ката умря, телевизорът победи хла-
дилника“11. 

Новата реалност на символичните 
образи и картинки безусловно доми-
нира в политическия живот. По опре-
делението на политолози12 живеем в 
света на театрализираната полити-
ка. Взаимодействайки с тази „нова 
реалност“, гражданите общуват не с 
реалните политици, а с техните об-
рази. Те се формират в съзнанието 
им чрез комуникацията. Гражданите 
оценяват (харесват – не харесват) 
съзнателно режисирания, продуциран 
образ на политика, а не живия човек. 
Колкото по-добри са медиаторите и 
колкото по-добри актьори са полити-
ците, толкова повече е гарантиран 
високият им рейтинг, който може 
сериозно да се разминава с техния 
политически авторитет. 

Тази нова реалност поставя мно-
го въпроси, засега без отговор, свър-
зани със същността на политиката 
като средство за рационализиране на 
конфликтите и отговорността на 
политическите лидери като опреде-
лящ фактор за политическата ста-
билност на обществото. 

Новите медии се доказаха 
като средство за генериране 
и провеждане на събития 

в реалния свят 

„Революции на социалните мрежи“ 
днес е понятието, което обобщава 
новите радикални форми на полити-
ческа активност. Събитията в Тунис 
и Египет средства за масово осведо-
мяване и експерти определиха като 
„Twitter революция“ или „Facebook 
революция“, защото чрез тези соци-
ални мрежи се осъществяваше мо-
билизирането и организирането на 
активните участници; съобщаваше 
се алтернативна на официалните 
медии информация; разпространява-
ха се сведения за случващото се във 
външния свят. С други думи, социал-
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ните медии изиграха информационна, 
организационна и мобилизираща роля 
в събитията от Арабската пролет. 
След всичко това можем ли да при-
емем твърдението на съветника на 
Хилари Клинтън по иновациите Алек 
Рос, че социалните медии са „новият 
Че Гевара на XXI век“13? 

Наистина Белорусия (2006 г.), Мол-
дова (2009 г.), Иран (2009 г.), Араб-
ската пролет (2011 г.), масовите 
протестни движения срещу неефек-
тивната политика в редица демокра-
тични страни (2011 г.), Русия (2011 г.) 
представят широката география на 
реална и висока политическа моби-
лизация чрез социалните медии. При-
вържениците на Twitter революциите 
смятат, че причината за успеха е в 
самата технология. Чрез социалните 
мрежи протестиращите могат опе-
ративно да координират своите дейс-
твия, съобщение в Twitter или Facebook 
създава чувство за съпричастност, 
а качването на снимки или клипове 
гарантира ефекта на присъствие. 
Благодарение на това за събитията 
научават милиони по света, които 
могат да се включат, като форми-
рат обществено мнение в подкрепа 
на каузата, настоявайки пред своите 
правителства за активни действия. 
Глобалните интернет сървъри поз-
воляват революционните настроения 
бързо да се прехвърлят от държава в 
държава. Едва ли не революциите ще 
се предават по Twitter. 

Такава картина на ролята на со-
циалните медии е силно преувеличена 
и изкривена. Според Евгени Морозов 
от Станфордския университет, кой-
то първи след събитията в Молдова 
(април 2009 г.) въвежда в употреба 
термина „Twitter революция“, рево-
люциите стават не заради същест-
вуването на някакви технологии. В 
основата им са политически, иконо-
мически и социални фактори14. До-
казателство е обстоятелството, 
че въпреки очакванията Арабската 
пролет да продържи успешно в Ки-
тай и Русия, това не се случи. Едно 
от обясненията, според Морозов, е, 
че и правителствата все по-успешно 
работят с новите технологии. И в 

Китай, и в Русия, и в Иран, и в Судан 
властите активно използват социал-
ните медии, за да идентифицират 
и неутрализират организациите на 
опозиционно настроените активис-
ти15. Така че технологиите са неут-
рални, те са средство, инструмент, 
успехът от използването на който 
се определя от специфични фактори: 
познаване на социологията на обще-
ството, наличие на реални противо-
речия, „за“ или „против“ процеси и 
настроения в социума. Чрез социал-
ните медии тези процеси могат ус-
пешно да се манипулират, усилват, 
тушират, но във всички случаи реал-
ната политическа активност тряб-
ва да е налице. От „харесването“ на 
една кауза в социалната мрежа или 
блога до реалното заставане с дейс-
твия зад нея – често разстоянието е 
непреодолимо, особено в контекста 
на традиционно патриархалната бъл-
гарска политическа култура. 

„Новият Че Гевара“ на Twitter 
революциите се оказа безсилен в пе-
риода след постигането на полити-
ческата победа, когато на следва-
щия, конструктивния етап е нужна 
организация, градене. Справедлива е 
оценката на Ивайло Дичев, според 
когото страхът, че действията ви 
могат да се изкористят от някак-
ви лидери, днес води до обратната 
опасност – непостоянство, липса на 
всякакво мислене отвъд мига. Няма 
как да се прави политика без неща 
като институционална форма, орга-
низация, идейна идентичност16. 

Трудно е еднозначно да се твърди 
дали всичките тези масови полити-
чески действия, започнали с Тунис и 
завършили с Русия, биха се осъщес-
твили, ако я нямаше Web 2.0 кому-
никационната среда. Категорично е 
обаче, че нямаше да бъдат по този 
начин, в тези мащаби и с тази харак-
теристика на участващите. 

Действащите лица в събитията 
бяха т.нар. умни тълпи (интелек-
туални тълпи). Понятието „Smart 
Mobs“ е въведено от Райнхолд17 и 
звучи като оксиморон, ако си пред-
ставяме тълпата в контекста на 
предкомуникационната епоха, къде-
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то тя е синоним на ирационално, 
инстинктивно поведение. „Умните 
тълпи“ се състоят от индивиди, ко-
муникиращи чрез безжична връзка, за 
които средството за мобилна кому-
никация се е превърнало в своеобраз-
на „електронна протеза, без която 
е застрашена тяхната персонална 
идентичност“18. Днес това понятие 
„се прилага към всяка бързо формира-
ща се и демонстрираща колективна 
интелигентност общност от хора в 
интернет“19. 

Според редица анализатори тен-
денцията е „умните тълпи“ да се 
превръщат в ключов ресурс за фор-
миране на гражданско общество или 
в деструктивна сила. След събития-
та от 2011 г. все повече се връщаме 
към идеята на Ренголд за новия на-
чин, по който хората в комуникаци-
оннната епоха се ангажират с групо-
ви или колективни действия – т.нар. 
от него „адхокрация“ (от латинс-
кото ad hoc – „за специфична цел“, 
„по повод“). Това е нов тип социална 
общност, резултат от конверген-
цията на мобилните комуникации и 
компютрите, когато хората полу-
чават възможност да се обединяват 
временно във връзка с информация, 
интереси, действия, значими за тях20. 
Адхокрацията функционира проти-
воположно на веберовската бюрок-
рация – няма очевиден легитимиран 
„началник“, няма ясно разделение на 
функциите, нито йерархия21. Тези ха-
рактеристики видяхме в протестни-
те движения, в които мобилизация-
та и организацията на участниците 
бяха чрез социалните медии. С днеш-
на дата резултатите от адхокраци-
ята не са обнадеждаващи. 

Улеснената комуникация ражда
 нова епоха на политическа 
активност, която ще доведе 
до промяна на класическия 

политически процес 
на модерната демокрация 

През 2011 г. станахме свидетели 
на масови протестни движения сре-
щу неуспешните действия на поли-
тиците за преодоляване на иконо-

мическата криза в редица страни на 
либералната демокрация – от Испа-
ния през Белгия и Германия до САЩ 
и Австралия. Общото между тях е, 
че бяха организирани чрез социалните 
мрежи и изключително масови. Апо-
геят бе на 15 октомври, когато чрез 
социалните мрежи „Движението на 
възмутените“ свика протести в над 
700 града в повече от 70 страни и в 
тях участваха стотици хиляди хора. 

Този нов модел на политичес-
ко участие, базиран на социалните 
мрежи, накара списание „Форийн 
Афеърс“ да публикува обстоен ана-
лиз на политолозите Майкъл Харт 
и Антонио Негри22 как новите соци-
ални движения променят класическия 
политически процес. Според двамата 
изследователи най-фрапиращото е, 
че ставащото на протестите има 
малко общо с дебата, който водят 
политиците. Двете неща едва ли не 
съществуват в паралелни реалности, 
а това поставя принципния въпрос 
дали изобщо политическата система 
на модерната демокрация все още 
може да изразява и представлява ин-
тересите и жизнените цели на много 
от избирателите. 

Протестните движения в консо-
лидираните демокрации „Окупирай 
Уолстрийт“, „Окупирай Вашингтон“, 
„Окупирай Лондон“, „Движението на 
възмутените“ и др.), също както и 
дясното популистко „Тий Парти“, 
поставят под въпрос сегашния по-
литически модел. Повече от двеста 
години модерната представител-
на демокрация действа на принципа 
гражданите да избират периодично 
своите представители и да ги сме-
нят на следващия вот след няколко 
години, ако не са доволни от тях. Но 
в епохата на интернет, социалните 
мрежи и Wikileaks това делегиране на 
гласа и търсенето на отговорност 
чак в края на мандата стават все 
по-тромави и неефективни. Когато 
демонстрантите скандират по ман-
хатънските улици „Покажи ми как 
изглежда демокрацията. Така изглеж-
да демокрацията!“23, те настояват 
за по-пряка форма на участие в поли-
тическите процеси. 
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Постмодерната епоха изяви ка-
то основен фактор на политичес-
ка нестабилност на демокрациите 
кризата на политическото предста-
вителство. В новата атомизирана 
социална структура на обществата 
на свръхсимволната икономика граж-
даните, обособени в многобройни 
динамични малцинства, престанаха 
да виждат в политическите партии, 
отразяващи статуквото на отмина-
лата индустриална епоха, представи-
тели на своите интереси. Това до-
веде, от една страна, до нарастване 
на политическата корупция и поли-
тическия популизъм, а от друга, до 
политическо недоверие и масов от-
каз на гражданите от политическо 
участие. 

Още през 1994 г. Алвин и Хайди 
Тофлър в „Новата цивилизация. Поли-
тиката на третата вълна“, комен-
тирайки параметрите на демокраци-
ята на ХХІ век, говорят за необходи-
мост от промяна на отношенията 
между управлението и динамично 
възникващите след разпадането на 
масовото общество „непостоян-
ни и умножаващи се малцинства“24. 
Според тях демокрацията, основана 
на принципа на мнозинството, е не-
ефективна в информационната епо-
ха, а това, което трябва да я заме-
ни, е „демокрация на малцинствата“, 
използваваща „методи, чиято цел е 
да разкрият различията, а не да ги 
замазват с наложено или фалшиво 
мнозинство, постигнато с изклю-
чващо определени групи гласуване, ус-
ложнено формулиране на проблемите 
или опорочени изборни процедури“... 
„трябва да се засили ролята на раз-
личните малцинства, като същевре-
менно им позволим да образуват 
мнозинства“25. 

На фона на масовите протести 
от 2011 г., направили очевидна кри-
зата на представителната демокра-
ция, тезите на двамата футуроло-
зи звучат като сбъдната прогноза. 
Техният извод е, че демократичните 
политически системи, за да бъдат 
ефективни в новата епоха, трябва 
да осъществят преход от предста-
вителна към „полупряка демокрация“, 

което ще означава преход от „зави-
симостта от представителите към 
самопредставителство“26. 

Полупряката демокрация е фор-
мула, която не противопоставя, а 
включва използване на процедурите и 
на пряката, и на представителната 
демокрация. Досега пред реализиране-
то на идеята за разширено прилагане 
на механизмите на пряката демок-
рация в политическото управление 
стояха две основни препятствия – 
техническата невъзможност да се 
реализира участието и проблемът 
с компетентността. Комуникаци-
онната епоха, базирана на Web 2.0 
технологиите, дава възможност за 
положително решаване и на двата 
проблема. 

Социалните медии са технологич-
ното решение за масово политичес-
ко участие, като предоставят плат-
форма за артикулиране на мнения, 
а и за създаване на общности около 
декларирана позиция. Новите медии 
дават възможност на гражданите 
не само да заявяват „да“ или „не“ 
по даден управленски проблем, но и 
да обосноват позиция, да предложат 
решения, политики, да формулират 
проблеми, да подреждат дневния ред, 
приоритетите на политическото 
управление. 

По-сериозният проблем, с ком-
петентността на политическото 
участие, също има нови характерис-
тики в комуникационното общество. 
Новите технологии превърнаха зна-
нието в специфичен властови ресурс, 
който има няколко основни характе-
ристики. Първо, то е демократичен 
ресурс, защото, за да го притежава-
те, е необходим единствено достъп 
до новите информационни техноло-
гии. Второ, знанието е универсален 
ресурс, защото с него можете да 
умножите останалите източници 
на власт – богатство, авторитет, 
организация. Трето, знанието е не-
изчерпаем ресурс, защото когато 
давате (вземате) от него, той не 
намалява. Резултатът е образовано 
гражданство, което за първи път в 
историята може да започне да взема 
собствени политически решения. 
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Все още няма избистрени моде-
ли как точно ще се осъществява 
полупряката демокрация, как точно 
процедурно и технологично ще се съ-
четават механизмите на предста-
вителната и пряката демокрация. 
Категорично очевидна обаче е необ-
ходимостта това да става заради 
недвусмислената неспособност на 
традиционната представителна де-
мокрация да решава ефективно про-
блемите (кризите) на развитието на 
обществото в новата епоха. 

От гледна точка на политическа-
та стабилност големият потенциал 
на новите социални медии, който най-
често се коментира в контекста на 
ефективното им използване за органи-
зиране на протести, революции, нега-
тивни кампании, е в технологичната 
възможност, която те предоставят 
за пряко конструктивно, творческо, 
масово, политическо участие. 

Една от най-перспективните е 
използването на wiki сайтове. Wiki е 
нова медиа, базирана върху софтуер, 
който позволява на всеки потреби-
тел „свободно да създава и редакти-
ра съдържанието на web страница 
с помощта на всеки web браузър“27. 
Голямото предимство е във възмож-
ността за групови комуникации, ко-
ето дава възможност на мнозина да 
участват в създаване и развиване на 
съдържание, което да достига до ши-
рока аудитория. 

Вече има примери, доказващи пол-
зотворните възможности на wiki сай-
товете за участие в разработване и 
обсъждане на проекти на програми на 
политически партии, политики, зако-
ни. Такива практики първоначално се 
използват от неправителствени орга-
низации, но вече се прилагат и от дър-
жавни институции (Нова Зеландия28, 
Русия29). Този тип политическа актив-
ност роди неологизмите „законода-
телство 2.0“ и „експертиза 2.0“. По-
ложителният ефект по отношение на 
политическата стабилност е главно в 
нарастването на съпричастността, а 
оттук и на лоялността на граждани-
те и легитимността на политиките, 
законите. Но той не се изчерпва само 
с това. Не по-малко важни ефекти са 

нарастването на социалния капитал, 
отчитането и балансирането на зна-
чими социални интереси, разширяване-
то на кръга на експертите. 

Още един положителен ефект 
върху политическата стабилност на 
демокрациите, който създават Web 
2.0 базираните нови медии, е, че те 
премахват традицонната недосеге-
мост на властта. Това става от две 
посоки. От една страна, чрез новите 
медии гражданите лесно могат да 
общуват с политиците, да им зада-
ват въпроси, да изразяват мнение за 
тяхната дейност. От друга, полити-
ката „се очовечава“ с помощта на 
социалните медии. Днес всеки моде-
рен политик има акаунт в социални-
те мрежи и/или в блогосферата. На 
своите страници в социалните мре-
жи властимащите споделят инфор-
мация не само за своята дейност, но 
и за семейството, увлеченията и ин-
тересите си, разсъждават по теми, 
значими за социума. Най-прогресивна 
от гледна точка на психологическо-
то приближаване на политиците към 
обикновените участници в мрежите 
е Twitter. Системата за микроблого-
ве позволява в кратки съобщения да 
разкажете за живота си. В идеалния 
случай повествованието се води от 
първо лице. Един от първите, оце-
нил възможностите на тази мрежа, 
е президентът Обама, но в Twitter 
споделят и Меркел, и Медведев, и 
още много други политици, разбирай-
ки, че това е ефикасно средство за 
смекчаване на съвременния социален 
конфликт: „ние“ срещу „те“, „елит“ 
срещу „народ“. 

Със сигурност политическият мо-
дел на представителната демокра-
ция, какъвто го познаваме, е на път 
да претърпи силни промени и те не-
минуемо ще са свързани с възможнос-
тите на Web 2.0 базираните „нови 
медии“. 

Който контролира интернет
(Web 2.0), контролира реалността

 
Когато в този контекст гово-

рим за сигурност, най-малко подраз-
бираме сигурност на информацията. 
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Става дума за кардинално нов фе-
номен – превръщане на социалните 
медии в най-мощния инструмент на 
меката сила30. 

Буквално пред очите ни (само 
осем години са минали от създаване-
то на най-голямата социална мрежа 
„Фейсбук“31) новите социални медии 
станаха най-ефективните инстру-
менти за влияние върху съзнанието 
на огромни общности, цели народи. 
Това обяснява факта, че както от-
делните блогове, така и огромните 
социални мрежи, цялата грандиозна 
киберсфера, включваща стотици ми-
лиони души, са обект на специално 
внимание от страна на правителс-
тва и корпорации, специални служби 
и терористи, политически партии и 
„мозъчни тръстове“. 

Технологията Web 2.0 е неутрална. 
Социалните медии са средство, дава-
що сила на гражданите, които искат 
да коригират функционирането или да 
сменят политически режими, но те 
позволяват да се подготвят и акции, 
срещу обществения интерес32. Чрез 
тях може да се разпространява ин-
формация там, където е дефицитна. 
Мрежите предоставят нови възмож-
ности на престъпници и терористи. 
С тяхна помощ правителства могат 
да провеждат операции, замаскирани 
като граждански лица. 

Това прави темата за контрола 
над мрежата (достъпа до нея) особе-
но значим и актуален. Като се има 
предвид, че над 90 % от физическа-
та инфраструктура на интернет е в 
частни ръце33 и че на практика няма 
работещо законодателство в тази 
област, националните системи за си-
гурност са изправени пред сериозно 
предизвикателство. 

Политическата практика по от-
ношение на контрола над достъпа 
до мрежата при кризи през последни-
те години показва: първо, интернет 
гигантите (Google) могат да игра-
ят политическа роля, като създа-
ват алтернативни възможности за 
преодоляване на блокирания достъп 
(Египет). На практика големите 
компании, които създават социал-
ни медии, като Google, Facebook и 
Twitter, в ситуации на кризи могат да 
се окажат в позицията на „пазители 
на портите“34. Второ, блокирането 
на достъпа се използва като инстру-
мент от недемократични (Белору-
сия) и сериозно се обсъжда като въз-
можност от демократични прави-
телства (Англия). Трето, национални 
проблеми (кризи) на сигурността се 
развиват (решават) при съучастие 
на световното общество чрез со-
циалните медии (Тунис – хакерската 
група „Аnonymous“). 

Политическата стабилност в ко-
муникационната епоха има нови ха-
рактеристики и фактори. Техният 
анализ и оценка са предварителното 
условие за постигане на динамична 
политическа стабилност в новата 
комуникационна среда. Предизвика-
телството пред експерти и поли-
тици е много сериозно, защото ана-
лизът трябва да се съпътства от 
намиране и прилагане на конструк-
тивни решения за трансформиране 
на политическата комуникация, по-
литическите институции и формите 
на политическо участие на граждани-
те в политическия процес. Само при 
тези условия е възможно успешното 
управляване на политическата ста-
билност като важно измерение на 
сигурността. 
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Военната доктрина е съвкупност от 
постиженията на държавата във военна-
та област, практическите примери и на-
ционалните традиции, които са най-добри 
за дадения исторически момент и са при-
ложими в цялата военна система.

Андрей Снесарев

лиянието на геополитическите 
тенденции върху формирането 
на руската военна доктрина, 

като важен елемент от системата 
за национална сигурност, са с опреде-
лена историческа категория и поли-
тологична специфичност.

Политико-историческият им ге-
незис има същностна конвергенция с 
конкретното разбиране на руската 
държавност за сигурност и незави-
симо съществуване. Философията на 
различност и самоопределение е изра-
зена много точно от известния рус-
ки писател Николай Бердяев. Според 
него руският народ не е западноевро-
пейски, а по-скоро източноазиатски. 
Душата му е сложна и объркана, в 
нея се сблъскват и смесват два по-
тока на световната история – из-
точната и западната1. Остротата 
на познанието се ражда, когато от 

ВЛИЯНИЕ 
НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ВЪРХУ 
ЕВОЛЮЦИЯТА ПРИ 

ФОРМИРАНЕТО НА ВОЕННАТА 
ДОКТРИНА НА РУСКАТА 
ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2012)

ОПИТ ЗА ЕПИСТЕМОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

Радослав БОНЕВ

двете противоположности преминем 
в нещо трето. Русия е велик и цялос-
тен Изток – Запад по Божи замисъл, 
тя е несполучлив и объркан изтоко-
запад по фактическото, по емпирич-
ното си състояние2.

Професор П. Бицили казва, че за 
Русия в съзнанието ни изкристализи-
рат мисли, че е изостанала от Евро-
па в развитието си и после е тряб-
вало да я настига, ако става дума 
за Цивилизация; но ако говорим за 
Културата – това е огромен дар на 
съдбата: и културата има свой про-
грес, свое влияние в геополитиката – 
без закономерност, без праволиней-
ност3.

Трябва да разберем, че в единс-
твото между ценностна обектив-
ност, геополитика и военна доктри-
на съществува спояващ природноре-
сурсен фундамент, който импулсира 
определено външнополитическо пове-
дение и влияние. Според Жан-Мари 
Шовие и Аник Лувио – белгийски жур-
налисти, в тяхна статия във вес-
тник „Монд дипломатик“, икономи-
ческите показатели, политическата 
офанзивност и обществено-социал-
ната стабилизация на Руската фе-

¬



55

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

дерация, са сериозна заявка за кате-
горична активност на арената на 
международните отношения4.

Геополитиката е специфично ин-
терпретиране на влиянието на го-
лемите географски пространства 
върху насочеността, реализацията и 
политическите цели на социалните 
общности5. Русия, освен държавно 
организирана и обособена общност, е 
и социална структура с разнообразие 
и политико-обществена спектрал-
ност. Тя се вмества в рамките на 
класическото определение и влиза във 
взаимовръзка със системата за наци-
онална сигурност. Геополитическата 
ù симетрия в междудържавните от-
ношения зависи от съотношението 
между редица обективни и субектив-
ни фактори. Сред първите специално 
място заемат геополитическите ус-
ловия за развитие (географски, иконо-
мически, етно-културни, религиозни), 
които са определящи при изгражда-
нето на нейния външнополитически 
курс. Те реагират и на определен тип 
реализирана геостратегия. Освен то-
ва тези фактори се въплъщават в 
националните интереси и намират 
отражение в политическата част на 
военната доктрина6. Субективните 
фактори като втора съставяща в 
геополитическата еволюция са ре-
зултативна константност от из-
брания държавнополитически и соци-
ален модел, вътрешната сигурност 
и ефективността на вътрешната 
политика.

Интерес представлява официално-
то руско разбиране за геополитиката 
и влиянието ù върху държавността: 
„Геополитиката е политологична 
концепция, разглеждаща характера 
и конкретно-историческите форми 
на въздействие върху териториално-
пространствените особености в по-
ложението на държавите в локални-
те, регионалните и глобалните меж-
дународни процеси“7. Според офици-
алното руско тълкуване на геополи-
тическите фактори (териториално 
положение, природни ресурси, климат 
и др.) те въздействат върху външ-
нополитическия курс на държавата 
и дългосрочните външноикономичес-

ки и политически дейности. Неиз-
годното геополитическо положение 
се компенсира с военнополитически 
средства, ефективно стратегическо 
планиране, изгодна коалиционна гео-
стратегия и прецизирано развитие 
на отделни видове въоръжени сили8.

Русия търси нова идентичност, 
включително в областта на нацио-
налната сигурност. Тя приема роля-
та на наследник на суперсила, разпро-
стряла влиянието си по целия свят, 
на която е необходимо да осъщест-
ви геостратегическо свиване, за да 
завърши процеса на геополитическа 
и военна стабилизация с нови цели, 
задачи и необходимости за консоли-
дационни действия по всички равни-
ща на държавната и обществената 
структура10. Особен проблем на но-
вата руска външна политика, а от-
там и на геополитическите релации 
за възможни прояви на нестабилност 
и конфликтност, е т.нар. пост-
съветско пространство. Различно по 
обществено-политическа организация 
и твърде сложно като разнообразие 
на етногенезис и социални проти-
воречия, то се превръща в ревниво 
пазено от Кремъл геостратегическо 
пространство, за което проблем-
ността е по-скоро пречка за външ-
нополитическия курс на Москва за 
себеутвърждаване, отколкото лесно 
преодолима конфигурация от полити-
чески формирования с ясна пристрас-
теност към спомена за общото 
съюзно минало. От ненавист в При-
балтика, политическа неустойчивост 
в Украйна, локални военни конфлик-
ти в Кавказ до сърдечност и добро-
намереност в Беларус, Казахстан и 
Средна Азия. Към тази разнопосочна 
и твърде непредсказуема обстановка 
се прибавя и ресурсната зависимост 
на някои бивши съветски републики, 
„коридорната нефтено-газова“ поли-
тическа стратегия и острите оли-
гархични намеси в персонажите на 
централната власт, съчетани с тле-
ещите рани от военните действия 
на юг и локално ескалиращия теро-
ризъм с акцент за отхвърляне на оп-
ределен тип хегемония от страна на 
Москва. Изолацията през преходния 
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период не е най-добрият съюзник на 
Русия по отношение на ЕС, НАТО, 
САЩ и Китай, а от това страда и 
успешността на нейната регионална 
политика, включително балканската. 
Тези са реалните геополитически по-
казатели за периода 1991–2001 г.

Разпадането на Съветския съюз 
предизвиква необратимо влошаване 
на геополитическия статут на Ру-
сия, което поражда сложни проблеми 
с политически, финансово-икономи-
чески, технически и социален харак-
тер. Основната загуба е рязкото 
съкращаване на руското политическо 
пространство11. Загубената тери-
тория (5,3 млн. кв. км) е повече от 
териториите на Индия и Индонезия, 
взети заедно!

 Една от най-тежките геополи-
тически загуби за Русия е нейното 
географско отделяне от Европа. 
Разпадането на СССР обективно 
изтласква геополитическия център 
на страната в източна посока. На 
Азия днес се падат 80 % от тери-
торията и 70 % от нейните грани-
ци12. Между Русия и Запада се форми-
ра двоен „буферен заслон“ от нови 
суверенни републики и бивши социа-
листически страни. Част от това 
пространство е важен елемент от 
евро-атлантическата сигурност, 
а група държави от бившия Изто-
чен блок са пълноправни членове на 
НАТО и ЕС. Сведено до минимум е 
военностратегическото присъствие 
на Русия на континента13.

 Опитите за съхраняване на гео-
политическата мощ на Хартланда 
(по Макиндер) под формата на Об-
щността на независимите държави 
(ОНД) едва ли може да се окачес-
твяват като успешни. Междунаци-
оналните противоречия, терито-
риалните претенции (включително 
в Прибалтика), прекъсването на 
традиционните икономически връз-
ки, подялбата на армията и флота, 
неустановеното положение в Кавказ, 
Приднестровието и Средна Азия – 
признаци за безплодността на този 
процес14. В последните десетилетия 
на ХХ век и началото на ХХІ век се 
забелязва тенденция към повишава-

не значимостта на азиатската на-
соченост във външната политика 
на Русия. Пример са структурата и 
степента на политически взаимоот-
ношения в Шанхайската организация 
за сътрудничество (ШОС) и БРИКС 
(Бразилия, Русия, Индия, Китай, Ре-
публика Южна Африка), които се 
превръщат в нова геополитическа 
реалност за ЕС, НАТО и САЩ15.

От изключително голямо значение 
при оценяване на съвременния геопо-
литически потенциал на Русия е ха-
рактеристиката на нейните държав-
ни граници. В рамките на ОНД едва 
20 % от границите са относително 
легитимни от международноправна 
гледна точка, а през 90-те години на 
ХХ век са регистрирани 180 гранични 
спора16.

Новите съседи на Русия на запад 
често декларират своята историчес-
ки наследствена враждебност към 
Москва и рускоезичното население, 
живеещо на техните територии. 
Атлантическата им интеграция пре-
дизвиква силно раздразнение и до го-
ляма степен мотивира радикалните 
изяви на националистически ориенти-
рани идейни и политически течения в 
руското общество. Важно геостра-
тегическо значение придобива Кали-
нинградска област, териториално 
отделена от Русия, след като при-
балтийските държави и Беларус из-
воюват политическа независимост. 
Сериозните неудобства от нейно-
то сухопътно икономгеографско по-
ложение обаче до голяма степен се 
компенсират от транспортно-гео-
графски и политико-стратегически 
преимущества. Уникално геополити-
ческо положение има Санкт Петер-
бург, който е единственият удобен 
„прозорец“ на северните райони от 
европейската част на Русия към Ат-
лантика.

Главната геополитическа загуба 
на Русия на югозапад е появата на 
нов център на силата в постсъвет-
ското политическо пространство. 
Това е Украйна, чийто стремеж към 
наследяване на част от съветския 
икономически и военнополитически 
потенциал от европейски мащаб на-
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бира все по-голяма инерция. Геополи-
тическите разногласия помежду им 
са свързани с управлението и конт-
рола на ракетноядрения потенциал, 
военноморските бази на Черноморс-
кия флот в Крим и статута на са-
мообявилата се за независима репуб-
лика в Приднестровието. През 90-те 
години на XX и началото на XXI век, 
Москва и Киев изпитват взаимни по-
дозрения и поради евро-атлантичес-
ката ориентация на Украйна.

Сериозни геополитически изме-
нения протичат и на южния фланг 
на страната. В отношенията си с 
бившите съюзни републики Русия е 
принудена да се съобразява с нови 
фактори от национален, етноконфе-
сионален и социално-икономически ха-
рактер. Турция и Иран не крият ам-
бициите си за подялба на съветското 
наследство в Азия, като предлагат 
два различни, но еднакво враждебни 
за Москва модела за развитие.

Особено неблагоприятна за Русия 
е неопределеността в двата геополи-
тически възела – кавказки и таджик-
ски, създаващи постоянно напреже-
ние във външната политика на стра-
ната. Бившите съветски републики в 
Кавказ упражняват все по-силен на-
тиск върху своите автономни облас-
ти и предизвикват силна съпротива.

Влошените възможности за излаз 
към Световния океан, все по-агре-
сивният трафик на оръжия, хора и 
наркотици, заплахите от тероризъм 
и бързите геодемографски промени 
са сериозни фактори в еволюцията 
на характеристиката и влиянието 
на геополитическите тенденции в 
Стратегията за национална сигур-
ност от 12 май 2009 г. и новата 
военна доктрина на Руската федера-
ция17.

На тази „плоскост се формират“ 
ангажиментите на Русия към Съвета 
„НАТО – Русия“ и последното разши-
ряване на Съюза през 2008 г.18 Геопо-
литическа реалност са и затруднени-
те взаимоотношения САЩ – Русия, 
измерени с мащаба на европейските 
и китайските интереси върху „мре-
жата на тръбопроводите“ за нефт 
и газ в Европа, на Балканите и Го-

лемия Близък изток, както и дейс-
твията в Ирак и Афганистан срещу 
тероризма19.

Интерес от геополитическа глед-
на точка представлява и твърде ди-
намичната ситуация в деликатните 
отношения между Русия и Световна-
та търговска организация (СТО), Ру-
сия и Международния валутен фонд 
(МВФ) – още от 90-те години на ХХ 
век20.

Оттук дефиниционната обуслове-
ност и характеристика на система-
та геополитика – военна доктрина 
се регламентира от концептуални-
те особености на политиката за 
национална сигурност на Руската 
федерация. Военната политика чрез 
заложените принципни фундаменти 
във военната ù доктрина определя 
основните цели и направленията за 
осигуряване на военната сигурност и 
за постигане на националните инте-
реси с военни средства21. Военната 
политика на руската държава е прак-
тически реализирана военна доктри-
на, която възниква на границата 
между общодържавната политика 
и военната стратегия и е насочена 
към формиране и прилагане (предна-
мерено или принудително, военно или 
„невоенно“) на средства за въоръже-
но насилие, за водене на война или за 
противодействие срещу нея, а също 
за постигане на едни или други наци-
онални или общочовешки цели22.

Официалното разбиране за терми-
нологичната същност на военната до-
ктрина като основополагащ регламен-
тиращ документ руската военна наука 
определя по следния начин: „Военната 
доктрина на държавата (коалицията 
от държави) представлява приета за 
дадено време система от официални 
възгледи за използване на средствата 
за военно насилие за политически цели, 
за характера на военните задачи и спо-
собите за решаването им, основните 
направления във военното строител-
ство. Военната доктрина в концент-
риран вид отразява съдържанието на 
концепцията за национална сигурност, 
характеризира главните направления 
във военната политика на държавата 
на даден исторически етап“23.
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Руската военнотеоретична мисъл 
определя в няколко пункта основно-
то съдържание на военната доктри-
на, отчитайки въздействието на 
геополитическите реалности, реа-
лизирането на геостратегическите 
перспективи, ресурсните възможнос-
ти на страната, геодемографския 
потенциал, възможностите на поли-
тико-дипломатическите средства и 
методи, равнището на развитие на 
военното изкуство, техническата и 
логистичната осигуреност на видо-
вете въоръжени сили, родовете войс-
ки и др.24 Като цяло тя е държавно-
правен документ, но с наднационални 
рамки на проявление и значение. В 
този смисъл съобразяването с меж-
дународноправните норми е важна 
необходимост25.

Геополитическите тенденции, влия-
ещи върху руската военна доктрина 
в началото на ХХІ век, са пряк ре-
зултат от военностратегическото 
равновесие между САЩ и Руската 
федерация в края на ХХ век. Това 
практически е геостратегическа 
константност на висше воннополи-
тическо ниво, която характеризира 
съотношението на силите и средс-
твата във военната област, вклю-
чително ядрено-космическите въоръ-
жения на двете държави. Наличието 
на такъв баланс обхваща широка 
зона от ядрени и други видове оръ-
жия – военнотехническо измерение с 
конкретни проявления в еволюцията 
на реализираната геополитика.

Основа на военностратегичес-
кото равновесие е стабилитетът 
в броя на стратегическите ядрени 
оръжия, което приблизително по въз-
можности и качество достигна през 
70-те години от СССР (чийто ядрен 
правоприемник става Русия) спря-
мо САЩ26. Военностратегическото 
равновесие е явление с геополитичес-
ки генезис, проникнал в същността и 
съдържанието на основните принци-
пи и регламентиращи мотиви на рус-
ката военна доктрина още от 1993 г. 
и нейния актуализиран вариант от 
2000 г. Равновесието между двете 
суперсили е с устойчив и консерва-
тивен характер – създавано близо 

три десетилетия, поддържано на все 
по-високи равнища на противопоста-
вяне, то вероятно ще запази своето 
въздействие върху международната 
сигурност в началото на ХХІ век или 
през целия период на съществуване 
на ядреното оръжие.

Руската федерация изпълнява една 
от съществените функции на во-
енностратегическото равновесие. 
Москва и Вашингтон си съдействат 
в областта на взаимното огранича-
ване и съкращаване на стратегичес-
ките ядрени оръжия. Руско-амери-
канските договори СТАРТ-1 (1991 г.), 
СТАРТ-2 (1993 г.) и подписаният до-
говор в Прага между Обама и Медве-
дев на 8 април 2010 г. (с валидност до 
2020 г.) са най-мащабните междуна-
родноправни основания за това27.

Руската военна доктрина във во-
еннополитическата си обосновка и 
частта за гарантиране военната 
сигурност на държавата отбелязва 
главната роля на международните 
организации при регулиране на отно-
шенията в областта на сигурност-
та, включително ядрената28. Основ-
ната гаранция за неразпространя-
ване на ядрените оръжия е коорди-
нираното им ликвидиране чрез дву-
странни международни договори29. 
Така агресията, включително яд-
рената, ще бъде несъвместима със 
съвременното международно право, 
съгласно формулировката, дадена от 
Общото събрание на ООН на 14 де-
кември 1974 г.30

В теорията на международни-
те взаимоотношения и национална 
сигурност експертите определят 
т.нар. клавиатура на сигурността, 
като съвкупност от средства за 
гарантиране на международната 
сигурност: международно влияние; 
висока отбранителна способност; 
участие в международни съюзи, бло-
кове и коалиции; неутралитет; съз-
даване на система за колективна 
сигурност; наличие на средства за 
правна защита; участие в интегра-
ционни общности; ефективна дипло-
мация. Всяко от тези средства има 
предимства и недостатъци, като 
съотношението между тях се про-
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меня според обстановката. Най-ви-
сок успех се постига чрез умелото 
съчетаване на различни средства31.

Пространственото положение на 
Руската федерация, геополитическа-
та ù градация в евразийски и атлан-
тически обхват и концептуалните 
положения на Военната доктрина 
доказват наличие на външнополи-
тически способности и регулативни 
механизми да влияе успешно в раз-
витието на събитийната фактоло-
гия в международните отношения, 
характерни за началото на ХХІ век. 
Например още в началото на 90-те 
години на ХХ век Москва е активна 
страна в политическия прогрес и до-
говорености, постигнати чрез Виен-
ските документи за мерките за ук-
репване на сигурността и доверието 
от 1994–1999 г., в които участват 
35-те държави – членки на Съвещани-
ето за сигурност и сътрудничество 
в Европа (по-късно ОССЕ)32.

Същевременно Русия предприема 
редица дипломатически и политико-
интеграционни стъпки, показващи 
конкретна лоялност към възмож-
ността за формиране на общност, 
заместваща бившия СССР в геопо-
литическата и геостратегическа-
та област в края на 90-те години 
на ХХ и началото на ХХІ век. При 
това осъществените договорености 
не засягат съществуването на ОНД 
като формат, а допълват междудър-
жавните връзки с ясни социално-
икономически акценти, водещи до 
по-тясно обвързване със страните 
от постсъветското пространство. 
Това е наложено от на пръв поглед 
формално обстоятелство. Според 
Лучано Канфора „двуполюсният“ мо-
дел е ефикасно средство срещу от-
чаяната безпосочност, на която сме 
свидетели сега. Не само поради доб-
ре известните ни съображения за во-
енно равновесие, а и защото самото 
съществуване на алтернатива като 
СССР отнемаше привлекателност-
та на фундаментализма, който днес 
върлува на воля33. Безспорно той е 
прав, че „съществуването на видима 
и географски близка „алтернативна 
система“ наложи на Запада усвоява-

нето на модел като „социалната дър-
жава“34.

В началото на ХХІ век Русия като 
геополитически фактор осъществява 
успешна геостратегия и установява 
активен външнополитически курс, га-
рантиращ чрез система от договори 
национална и военна сигурност пред 
новите предизвикателства в Азия. 
За отбелязване са важният Договор 
за евразийска икономическа общност, 
подписан на 10 октомври 2000 г. от 
президентите на Русия, Беларус, Ка-
захстан, Киргизстан и Таджикистан в 
казахската столица Астана. За Кремъл 
геополитическото условие, като из-
пълнима дипломатическа задача, е да 
се постигне единно икономическо про-
странство между тези държави35.

В „клавиатурата на сигурност-
та“36 и руското разбиране за процеса 
на геополитическо влияние се включ-
ват и два фундаментални договора, 
даващи тласък в гарантирането на 
националната сигурност и територи-
алната военнополитическа обвърза-
ност на Кремъл с някои държави от 
„постсъветското пространство“. В 
началото на ХХІ век Русия взема под 
внимание взаимоотношенията си със 
„стратегическите партньори“ от 
Договора за задълбочаване на интег-
рацията в икономическата и хумани-
тарната област (29 март 1996 г.) и 
особено от Договора за колективна 
сигурност (в сила от 20 април 1994 г.), 
подновен на 2 април 1999 г. от Русия, 
Беларус, Армения, Казахстан, Кир-
гизстан и Таджикистан37. От гледна 
точка на международното договорно 
право той се опира на принципите 
на ООН и ОССЕ, като основен не-
гов инструмент са консултациите в 
случай на заплаха за сигурността на 
участниците38.

Друг геополитически аспект на 
руската външна политика от края на 
ХХ век е Договорът за създаване на 
общност от суверенни държави меж-
ду Русия и Беларус, приет от руска-
та Държавна дума на 5 април 1996 г., 
със съвременна проекция, включваща 
среща на високо равнище между рус-
кия премиер и беларуския президент 
на 19 октомври 2007 г. в Минск39. 
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Осъществяването на двустранни и 
многостранни контакти и договоре-
ности се реализира и чрез срещата 
в Душанбе на 5 октомври 2007 г. на 
ръководители на страните от ази-
атското „постсъветско пространс-
тво“. Фактически и дефинитивно до-
говорните системи, в които Руска-
та федерация е страна, определят по 
логика основните геополитически ас-
пекти на руската военна доктрина в 
началото на ХХІ век като елемент от 
системата за национална сигурност.

Руската геополитика и нейните из-
мерения в нормотворческата база на 
системата за национална сигурност 
във военнополитически и военностра-
тегически обхват в определен сми-
съл спазва концептуалния принцип на 
еквидистанцията както за НАТО и 
ЕС, така и за САЩ. Това е ясно и 
от Стратегията за национална си-
гурност. В този смисъл основната 
практическа задача пред ЕС и Русия 
е да постигнат единно виждане за 
стратегическите контури на техни-
те отношения40. Същевременно Ру-
сия нито е канена от Брюксел, нито 
тя самата иска да става член на ЕС. 
В Средносрочна стратегия за разви-
тие на отношенията между Руската 
федерация и ЕС в периода 2000–2010 г. 
се казва: „Като световна сила, раз-
положена на два континента, Русия 
трябва да запази свобода да опреде-
ля и осъществява своята вътрешна 
и външна политика, своя статут и 
преимущества на евро-азиатска дър-
жава и най-голяма страна от ОНД, 
както и независимостта на своите 
позиции и дейност в международни-
те отношения“41. Анализът на тази 
сравнително стара Средносрочна 
стратегия показва, че основен стре-
меж на Русия в отношенията ù с ЕС 
е да „осигури националните интере-
си“, което изцяло кореспондира със 
смисъла на заложените политически 
жалони както в Стратегията за на-
ционална сигурност, така и във Во-
енната доктрина. И в двата доку-
мента няма позоваване на „споделени 
демократични ценности“, което пък 
е изрично условие на ЕС за засилено 
взаимодействие с Русия.

Още през 2000 г. Сергей Лав-
ров, президент на Руското географ-
ско дружество, констатира, че кон-
цептуален вариант за бъдещето на 
руската външна политика е евразий-
ският, достатъчно разширен, акту-
ализиран и конкретизиран от Алек-
сандър Дугин. Подобна ориентация 
би поставила в центъра на руската 
политика Китай, Монголия, Индия, 
Иран и Япония. Така тя би се издиг-
нала и като бариера срещу войнстве-
ния ислям, настъпващ от Средна 
Азия към Европа, а и би контролира-
ла важни комуникации между Европа 
и азиатските пазари и източници на 
суровини42.

През 2007 г. Ендрю Къчинс – екс-
перт на Московския център „Карне-
ги“ и преподавател в Станфордския 
университет в САЩ, определя, че 
пред Руската федерация стоят ре-
дица изключително важни геополити-
чески проблеми: на запад тя е съсед с 
развиващия се в дълбочина и ширина 
Европейски съюз; в лицето на САЩ 
пък се сблъсква със световния хеге-
мон, чиято политика придобива все 
по-идеологизиран характер; на Изток 
Китай и Индия бързо се трансформи-
рат в регионални сили с възможност 
да станат свръхдържави; от юг „сла-
бите места“ са прикрити само от 
няколко слаби държави от Южен Кав-
каз и Централна Азия и тя влиза в 
пряк контакт с мюсюлманския свят. 
В същото време САЩ играят огром-
на роля в решаването на въпросите 
на международната сигурност. Ако 
Европа е най-големият икономически 
партньор на Русия, американските 
действия имат определящо значе-
ние по всички въпроси на сигурност-
та ù (разбира се, Москва пък играе 
същата роля за Вашингтон). Русия 
запазва статута на свръхдържава 
и поради това САЩ си остават за 
нея основния играч по всички въпроси 
на сигурността и тероризма43. При-
мер с подобен тип взаимоотношения 
е срещата „2 х 2“ на 12 октомври 
2007 г. между външните министри и 
министрите на отбраната на Русия 
и САЩ по проблемите на противо-
ракетната отбрана в Европа.
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Според руски експерти системата 
за национална сигурност и геополи-
тическите тенденции в еволюцията 
при формирането на военната док-
трина са взаимозависими компонен-
ти, които са в пряк резонанс с ико-
номическата съставяща на геостра-
тегията, която за Русия съдържа и 
много важния ресурсен потенциал 
и възможности, включително воен-
нопромишления комплекс.

Европа получава от Русия 44 % 
от природния газ, а руският износ за 
ЕС е 67 % от целия обем на изна-
сяните енергоносители. Заради енер-
гийната взаимозависимост в сред-
носрочна и дългосрочна перспектива 
отношенията между Русия и ЕС ще 
останат стабилни. Руската федера-
ция не се стреми към хегемония в 
Европа, но на тактическо равнище 
без колебание ще се възползва от сла-
бостите в ЕС. Използвайки вътреш-
ните разногласия в рамките на Евро-
пейския съюз, Москва предпочита да 
гради отношенията си със страните 
членки. В геополитически план Русия 
продължава да извлича предимства-
та от двустранните си отношения 
с Германия, Франция и други държави 
от ЕС – например Италия, Испания, 
Гърция и Португалия. Те се градят 
на базата на взаимната икономичес-
ка изгода и поради това се характе-
ризират с относителна стабилност. 
На основата на тези плодотворни 
контакти Кремъл ще се стреми и 
старае да неутрализира влиянието 
на „новите“ в ЕС, сред които има 
страни, които се отнасят традици-
онно скептично към Русия – например 
Полша и балтийските държави44.

Геополитическите тенденции в 
руската военна доктрина от 2010 г. 
са конкретните нюанси на външна-
та и военната политика на Руската 
федерация, отнасящи се до отноше-
нията ù с НАТО, а и до развити-
ето на регионалните международни 
отношения. По презумпция на меж-
дународното договорно право нор-
мативното начало в този тип взаи-
моотношения е „Основополагащият 
акт за взаимоотношения, сътрудни-
чество и сигурност между НАТО и 

Руската федерация“45, подписан на 
27 май 1997 г. в Париж. В раздели ІІ 
и ІІІ се установяват принципите на 
взаимно сътрудничество с участие-
то на Русия46. Договореностите за 
разширяването на Северноатланти-
ческия съюз и позицията на Кремъл 
в регионален и международен план 
претърпяха съществена еволюция 
през първите пет години от ХХІ 
век – например статутът на Ко-
сово, разполагането на елементи на 
ПРО в Източна Европа и военни ин-
фраструктурни обекти в нови стра-
ни – членки на НАТО, значението и 
юридическата давност на Договора 
за обикновените въоръжени сили в 
Европа (ДОВСЕ) и др.

Това наложи преосмисляне на во-
енната политика и ускоряване на 
преустройството и модернизацията 
на руските въоръжени сили, разра-
ботването на нов проект за военна 
доктрина. Кулминацията в това от-
ношение е достигната на 7 ноември 
2007 г. с единодушно гласуване на рус-
ката Държавна дума за едностранно 
прекратяване на участието на Рус-
ката федерация в Договора за обик-
новените въоръжени сили в Европа, 
влязъл в сила през ноември 1992 г.47 
Изявленията на отговорни фактори 
в руското държавно и военно управ-
ление променят изцяло контурите на 
разбирането за геополитическо въз-
действие върху регламентиращите 
документи в областта на национал-
ната сигурност, включително воен-
ната доктрина. Русия не приема про-
мененото военностратегическо ста-
тукво в Европа, въпреки че още през 
1999 г. на среща на ОССЕ в Истан-
бул е прието Споразумение за адап-
тация на Договора за обикновените 
въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ)48. 
Сериозният анализ на отношенията 
ЕС, САЩ – Русия показва, че Моск-
ва и външнополитическият екип на 
президентската администрация в 
Кремъл реагират реципрочно и кате-
горично на всяко намерение от стра-
на на Запада за определени действия 
във военната област, засягащи пряко 
или косвено руските геополитически 
аспирации за адекватност в съот-
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ношението на силите. Показателни 
в това направление са доктрината 
„Медведев“ и изявленията на руския 
президент в края на 2011 г.

В съответствие с чл. 37, т. 4 на 
Федерален закон № 101-Ф3 от 15 юли 
1995 г. на 14 юли 2007 г. Путин под-
писва указ, според който се прекра-
тява участието на Руската федера-
ция в ДОВСЕ, считано от нула часа 
на 15 декември 2007 г. Едновременно 
са прекратени и няколко междуна-
родни споразумения, свързани с него, 
които според руската страна никога 
не са влизали в сила. Докато морато-
риумът действа, Русия няма да бъде 
обвързана с каквито и да било ограни-
чения, свързани с обикновените оръ-
жия. Страната прекратява и предо-
ставянето на информация на НАТО 
за преместване/разполагане на войс-
ки в европейската си част и няма да 
приема или осъществява инспекции. 
Контролът над руските въоръжения 
в бъдеще ще зависи изключително от 
конкретни военнополитически ситу-
ации и доколко останалите страни 
проявяват сдържаност49. Реално слу-
чилото се в действията на Москва 
и в основните акценти на външната 
ù политика предхожда парламентар-
ните избори за Държавна дума, но 
то не може да бъде тълкувано като 
ефектен предизборен ход, а по-скоро 
е ревностна реакция по отношение 
на променения геополитически ба-
ланс. Това може да доведе и до сери-
озно преосмисляне на съществуващи-
те възгледи, концепции и доктрини, 
свързани с националната сигурност 
на Русия.

Налагането на определен модел на 
поведение от страна на руското дър-
жавно ръководство, съобразен с на-
ционалните интереси, системата за 
сигурност и геополитическите цели 
в началото на ХХІ век, се превръща 
в традиция и има за смисъл конста-
тацията, че Русия остава един от 
основните играчи и фактор в евра-
зийското и атлантическото геопо-
литическо пространство. Трябва да 
се отбележи, че евразийството като 
национална идея не е нито геополити-
чески капан, нито течение, способно 

да обърка младата демокрация – чес-
то срещани оценки в анализите на 
много „геополитици“. То е концепция, 
построена върху даденостите на Ру-
сия, отразяваща нейната географска 
и историческа специфика. Още кога-
то Пьотър Савицки прокламира сво-
ята идея за евразийско развитие, из-
хожда не толкова от геополитическа, 
колкото от геоикономическа страна. 
Неговите концептуални идеи са за 
грамотна стратегия на развитие на 
тази огромна континентална държа-
ва. Възраждането на евразийството 
има за цел решаването на проблеми-
те, настъпили след разпадането на 
Съветския съюз, но с отчитане на 
съвременните реалности51. В това 
се състои и основополагащият фун-
дамент на системата за национална 
сигурност и Военната доктрина на 
Руската федерация.

Теоретичното натрупване на раз-
лични определения за същността и 
смисъла за национална и международ-
на сигурност оформя класическите 
рамки в разбиранията за мястото на 
военната доктрина като комплексен 
аргумент на геополитическа логика.52 
Руската военна мисъл в началото на 
ХХІ век разглежда системата за си-
гурност като уникално социално яв-
ление в обществената организация и 
държавнополитическия модел. Руски 
политологични и военни източници 
сочат съществуването на междуна-
родна, европейска и национална си-
гурност, образуващи обща система 
от международноправни и национал-
ноправни норми в областта на га-
рантирането на мира и стабилност-
та53. За руската Военна доктрина 
основен елемент от системата за 
сигурност е военната. Тя същест-
вува при определено състояние на 
вътрешнополитическите и междуна-
родните условия, които неутрализи-
рат или изключват възможност за 
въоръжено насилие над личността, 
обществото, държавата или групи 
държави.

Военната сигурност се обезпеча-
ва от сложен комплекс мероприятия 
в икономическата, политическата и 
дипломатическата област, насочени 
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за разрешаване на международни и 
вътрешни противоречия и на прерас-
тването им във военносилово про-
тивоборство54.

Това е изходната идеологическа 
база, според руските военни специа-
листи, за формулиране на значението 
и същността на Военната доктрина 
на Руската федерация. Като норма-
тивен документ с военнополитичес-
ки, военностратегически и военно-
технически характер ориентирите 
му в международните отношения се 
групират около следното:

• убеждение, че двуполюсният мо-
дел на системата на международни 
отношения е вече отминал етап и в 
сегашния многополюсен свят на пре-
ден план излизат националнодържав-
ните интереси;

• осъзнаване на илюзорността на 
западната подкрепа за икономически-
те реформи в Русия и произтичаща-
та от това необходимост за акти-
визиране на азиатската политика и 
установяване на нов баланс в отно-
шенията със САЩ, Западна Европа 
и Азия;

• констатация, че стратегичес-
ката ситуация в света е изменена 
поради новата конфигурация на све-
товните центрове и разпределяне на 
силите;

• пренасочване на външнополити-
ческите усилия за създаване на пояс 
на сигурност и добросъседство около 
Русия; за гарантиране на възможнос-
ти за успешна борба срещу междуна-
родния тероризъм;

• успешна ресурсна и регионална 
политика за ненарушимост на дър-
жавните граници;

• решимост за промяна в отно-
шенията със седемте най-развити 
страни, за отваряне на западните 
пазари за руски стоки, включително 
за военна продукция;

• готовността за съгласуване на 
руската външна политика с тази на 
Запада за намиране на мирно решение 
на локалните конфликти в Близкия 
изток, Кавказкия регион и на Балка-
ните55.

Руската военна доктрина от 
2010 г. е съвкупност от официални 

възгледи (постановки), определящи 
военнополитическите, военностра-
тегическите и военноикономически-
те основи за гарантиране на воен-
ната сигурност. В нея са доразвити 
основните положения на Военната 
доктрина от 1993 г., актуализирани 
са основните принципи в тази от 
2000 г. и са конкретизирани в съот-
ветствие със Стратегията за наци-
онална сигурност на Русия от 12 май 
2009 г. Съдържанието и смисълът 
на Военната доктрина се опират 
на комплексната оценка на състо-
янието на военнополитическата 
обстановка и на стратегическите 
прогнози за развитието ù, на науч-
нообосновано определяне на текущи-
те и перспективните задачи, обек-
тивните потребности и реалните 
възможности за военната сигурност 
на Руската федерация, както и на 
системния анализ на характера на 
съвременните войни, на опита във 
военното строителство и военното 
изкуство56.

Главното при определяне на гео-
политическите тенденции на руска-
та Военна доктрина в началото на 
ХХІ век е стремежът да се запази 
приемствеността на проверените 
от времето и доказали се принципни 
положения. Логиката на политологи-
ята и философията на военната те-
ория и практика задължават такива 
да са съответствие на доктрината 
на изискванията на жизненоважните 
интереси на руската държава; ясно 
обоснована съвместимост и прило-
жение на международното и нацио-
налното право към нея; приоритет 
на невоенните средства в гаранти-
рането на военната сигурност; обек-
тивните военни заплахи и реалните 
икономически възможности на стра-
ната57.

При тълкуването на геополити-
ческите измерения на руската Воен-
на доктрина в системата за наци-
онална сигурност е отчетен и фак-
тът, че се запазва неопределеност-
та по отношение на насочеността 
на бъдещото развитие на междуна-
родните отношения: незавършеност 
на формирането на новия световен 
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ред; липса на пълна яснота за поли-
тическото и стратегическото раз-
положение на силите; поява на нови 
военни технологии, видове и системи 
въоръжения, които са в състояние да 
изменят традиционните представи 
за характера на въоръжената борба; 
асиметрични заплахи за национал-
ната и международната сигурност; 
международен тероризъм, полити-
чески екстремизъм и регионален се-
паратизъм58.

Според редица руски военни и по-
литически анализатори и експерти 
налице е необходимостта от сериоз-
ни промени в подходите и методоло-
гията при оценяване и осъществява-
не на военната сигурност на Русия. 
Военната доктрина като комплек-
сен и обзорен нормативен документ 
приема като даденост следните фак-
тори:

• съществено е променен спек-
търът на заплахите, засягащи жиз-
неноважните интереси на Руската 
федерация;

• в перспектива се запазва опас-
ността по границите на Русия и 
на нейните съюзници да възникнат 
въоръжени конфликти, които могат 
да прераснат в локални или големи 
регионални войни;

• не е за изключване възможност-
та за нови въоръжени конфликти и 
във вътрешността на страната;

• съществено са променени ико-
номическите, демографските и соци-
алните параметри и възможности, 
което налага уточняване и промени 
в самата Военна доктрина59.

Според официалните оценки на 
Генералния щаб на руската армия 
анализът на събитията в Европа и 
трансатлантическото пространство 
показва, че военнополитическата об-
становка се развива под влияние на две 
основни противоречиви тенденции. 
От една страна, преодоляването на 
глобалното военно противопоставя-
не и започналият процес на укрепване 
на доверието и на сътрудничеството 
във военната област, на ядрените и 
обикновените оръжия съдействат за 
създаване на благоприятни условия за 
гарантиране на военната сигурност. 

От друга страна, стремежът на 
САЩ да си осигурят доминиращи по-
зиции в международните отношения, 
конфронтацията за преразпределяне 
сфери на влияние между основните 
геополитически играчи, претендира-
щи за регионално лидерство, водят 
до изостряне на съперничеството по 
всички насоки на външната политика, 
дипломацията, икономиката и социал-
но-обществените взаимоотношения.

Политиката и трансформацията 
на НАТО са насочени към разширя-
ване на съществуващата система 
за сигурност и към присвояване на 
правото да провежда военносилови 
акции без ясен диалог с Русия, което 
е открито предизвикателство към 
равнопоставеността в международ-
ните отношения.

Потвърждава се известната зако-
номерност, че мирните средства за 
гарантиране на военна сигурност мо-
гат да бъдат ефективни само ако се 
опират на достатъчна военна мощ. 
За Руската федерация това е особено 
важно във връзка с разширяването на 
НАТО, особеностите в развитието 
на близкоизточния конфликт, война-
та в Ирак, непредвидимото бъдеще 
на постсъветското пространство и 
Западните Балкани.

В централна идея на Военната 
доктрина се превръща формирането 
на единна държавна политика, на-
сочена към комплексно решаване на 
задачите в областта на военната 
сигурност – преди всичко чрез ефек-
тивно използване на невоенни мерки 
(превантивна дипломация, междуна-
родноправни, информационни, иконо-
мически и други). Военната сила на 
държавата и нейната съвкупна мощ 
стават изключително важни факто-
ри за сдържане на силовия натиск, а 
високата бойна готовност и боеспо-
собност на въоръжените сили и убе-
дителното демонстриране на реши-
мост те да бъдат използвани за за-
щита са съществено допълнение към 
дипломацията и останалите военни 
средства. Това е първата качестве-
на разлика на новата методология в 
съдържанието на руската Военна до-
ктрина в началото на ХХІ век.
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Най-важният елемент в гаранти-
рането на военната сигурност е за-
щитата на националните интереси, 
а жизненоважните интереси са най-
значимата част от националните. 
Тези категории и понятия в социалния 
и обществено-политическия процес 
след промените от 1991 г. са въведе-
ни във военнотеоретичната мисъл и 
практика чрез „Основни положения на 
Военната доктрина на Руската феде-
рация“ от 1993 г., по-късен вариант 
от 2000 г., и актуализирани във Воен-
ната доктрина от 2010 г. Те дават 
качествена и принципно нова обос-
новка в сравнение с военните док-
трини на изминали исторически пе-
риоди като неотменен компонент за 
съществуването на руската държав-
ност. Това се потвърждава и от чл. 
4, 61, 71 и 72 от Конституцията на 
Руската федерация и федералните за-
кони, имащи отношение към нацио-
налната сигурност61.

Руската военна доктрина от 
2010 г. като документ, който от-
разява основополагащите ориентири 
на държавата за гарантиране на си-
гурността срещу военни заплахи, из-
пълнява следните функции:

• Организационна – като основа 
за развитие на военната теория и 
практика, военната организация на 
държавата, подготовката и изпол-
зването на въоръжените сили.

• Нормативна – доктриналните 
постановки са задължителни за всич-
ки органи на държавната власт и ръ-
ководството на Руската федерация, 
които носят в рамките на пълномо-
щията им, определени от законода-
телството, цялата отговорност в 
системата за национална сигурност, 
военна сигурност, отбранителна 
способност, бойна и мобилизационна 
готовност на въоръжените сили и 
тяхната боеспособност.

• Информационна – декларира от-
крито намеренията на държавата 
в сферата на геополитическите ин-
тереси, националната сигурност, 
информационната сигурност, вклю-
чително необходимостта от изпол-
зване на военна сила.

• Рефлективна – управлява поведе-

нието на „другата страна“ чрез офи-
циалното обявяване „прага“ на изпол-
зване на военна сила – включително 
на ядрено оръжие.

Като комплексен аргумент на гео-
политическата логика в системата 
за национална сигурност Военната 
доктрина дава разгърната характе-
ристика на сложната структура на 
военнополитическо и военнострате-
гическо ръководство. В нея е утвър-
ден главният принцип за държавно и 
военно управление, съответстващ 
на новото геополитическо, страте-
гическо и икономическо положение на 
Русия – единство на политико-адми-
нистративното ръководство на ця-
лата военна организация и на стра-
тегическото управление на въоръже-
ните сили в лицето на президента.

Руската военна доктрина в начало-
то на ХХІ век съответства на меж-
дународното право и националното 
законодателство. Като геополитичес-
ки и чисто военен документ тя пред-
ставлява сериозна заявка за укрепване 
и развитие на въоръжените сили. Това 
предпоставя разглеждането ù като 
основен сегмент при осъществява-
нето на Концепцията за национална 
сигурност на Русия. Едновременно с 
това документът може да бъде при-
способяван към променящата се гео-
политическа среда чрез коригиране на 
отделни постановки, което вероятно 
ще стане в близко бъдеще.

Геополитиката и геостратегията 
на страна като Русия имат мощен 
интеграционен потенциал, влияещ 
на международната сигурност и на 
сътрудничеството. Според Хенри Ки-
синджър както Русия, така и САЩ 
са отстоявали исторически глобално 
призвание на своите общества. Но 
докато идеализмът на САЩ произ-
хожда от концепцията за свободата, 
този на Русия се е развил от чувс-
тво за споделени страдания и общо 
подчинение на властта62. Това е во-
дещото начало на руското разбиране 
за национална сигурност, в отноше-
нието и взаимозависимостта между 
въздействие на международната сре-
да за сигурност, външната политика 
и Военната доктрина.
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За руските мащаби и възмож-
ности геополитиката като теория 
и политическа практика има обек-
тивно съдържание и прагматичен 
смисъл. Да не се отчитат геополи-

тическите фактори във външната 
политика на Русия и в нейната воен-
на доктрина, е най-малкото недал-
новидно, но е опасно те да бъдат 
абсолютизирани.

1 Б е р д я е в, Н. Новото средновеко-
вие. Т. 2. София, 2003, с. 20.

2 П а к  т а м, с. 20.
3 Б и ц и л и, П. Нация и култура. Со-

фия, 2004, с. 7.
4 Le Monde Diplomatiqe (българско изда-

ние), № 2 (28), февруари 2007, с. 1, 6–7.
5 Н е ш е в, К. Политологията на ХХ 

век. София, 1998, с. 5.
6 Военен журнал, 1993, № 3, с. 14.
7 Военный энциклопедический словарь. 

Москва, 2002, с. 410.
8 П а к  т а м, с. 411.
9 Геополитически речник на света. Со-

фия, 2005, с. 502.
10 П а к  т а м, с. 503.
11 Л а в р о в, С. Россия: геополитичес-

кие реалии и ориетниры. – В: Теоретичес-
кие проблемы региональной политики и ре-
гиональное реформирование. Кн. 2, Санкт-
Петербург, 1993.

12 Брутенц. Россия и Восток. – Между-
народная жизнь, 1993, № 12.

13 Вж. по-подробно: Военен журнал, 
1995, № 1.

14 Л е б е д ь к о, В и др. Геополитика и 
безопасность, 1993, № 1.

15 Вж. по-подробно: Военен журнал, 
2006, № 5, с. 74–86.

16 С и н а ù с к и, А. Геополитика и 
национална сигурност на Русия. – Военен 
журнал, 1993, № 2.

17 Вж по-подробно: Русев, М. Геополи-
тическата традиция в Русия – минало и 
настояще. – Военен журнал, 1995, № 1.

18 Ф у с к а с, В.. Конфликтни зони. Вън-
шна политика на САЩ на Балканите и в 
Близкия изток. София, 2005, с. 30.

19 П а к  т а м, с. 31.
20 Вж. по-подробно: П р о т о п о п о в, А.

 и др. История международных отноше-
ний и внешней политики России 1648–
2000. Москва, 2003, с. 323–333; Русев, М. 
Анатомия на глобалното геополитичес-
ко противостоене. – Военен журнал, 1994, 
№ 2.

21 Военен журнал, 1996, № 4, с. 55.

22 Военен журнал, 1993, № 1, с. 32.
23 Военный энциклопедический словарь. 

Москва, 2002, с. 525–526.
24 П а к  т а м, с. 526–527.
25 Б о р и с о в, О. Международно публич-

но право. София, 2007, с. 390–405. Съобразя-
ването на Военната доктрина с нормите 
на Международното хуманитарно право я 
превръща в политически легитимен и юри-
дически издържан документ, необходим на 
държавата като субект в международни-
те отношения.

26 С т е ф а н о в, Г. и др. Международни 
отношения, международно право, диплома-
ция. София, 2001, с. 61.

27 П а к  т а м; Вж. по-подробно: Алек-
сандров, Е. Речник по международни отно-
шения. София, 2001.

28 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461 – до-
стъпен към 4 февруари 2012 г.

29 Б о р и с о в, О. Терминологичен 
справочник по международно право. София, 
2004, с. 219.

30 П а к  т а м, с. 32–33.
31 С т е ф а н о в, Г. и др. Международни 

отношения..., с. 133.
32 А л е к с а н д р о в, Е. Речник по 

международни..., с. 81.
33 К а н ф о р а, Л. Критика на демокра-

тическата реторика. София, 2005, с. 118.
34 П а к  т а м, с. 119.
35 А л е к с а н д р о в, Е. Речник по 

международни..., с. 130.
36 С т е ф а н о в, Г. и др. Международни 

отношения..., с. 133.
37 А л е к с а н д р о в, Е. Речник по 

международни..., с. 132.
38 П а к  т а м.
39 П а к  т а м, с. 137.
40 П о п ч е в, П. Европейски съюз: при-

нос към глобалната сигурност и стабил-
ност. София, 2006, с. 218.

41 П а к  т а м, с. 219.
42 А л е к с а н д р о в, Е. История на 

международните отношения. София, 2000, 
с. 302–303.

43 Вж. по-подробно: К ъ ч и н с, Е. Но-



67

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

вата руска геополитика – вятърът от из-
ток измества вятъра от запад. – Геополи-
тика, 2006, № 1.

44 Вж. по-подробно: Т р е н и н, Дмит-
рий. Новата руска геополитика и За-
падът. – Геополитика, 2007, № 2.

45 А л е к с а н д р о в, Е. Речник по 
международни..., с. 295.

46 П а к  т а м, с. 296.
47 П а к  т а м, с. 133.
48 П а к  т а м, с. 368.
49 Военен журнал, 2007, № 5, с. 126.
50 Вж. по-подробно: С и м и д ч и е в, А. 

Русия извън ДОВСЕ. – Военен журнал, 2007, 
№ 5, с. 126–135.

51 Вж. по-подробно: К р ъ с т е в, В. 
Евразийските геополитически коорди-
нати на Русия – Военен журнал, 2007, 
№ 3, с. 85–90; К р ъ с т е в, В., В. Михай-
лов. Регионални геополитически изследва-
ния. София, 2009, с. 78–80.

52 Вж. по-подробно: С т е ф а н о в, Г. 
Теория на международната сигурност. С., 
2005, с. 9–19, 31–41.

53 Военный энциклопедический словарь. 
Москва, 2002, с. 153.

54 Пак там, с. 153.
55 К а р а с т о я н о в, С. Политическа 

география, геополитика, геостратегия. С.,  
2008, с. 154–157

56 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461- 04.02.
2012.

57 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461 –04.02. 
2012. За основните моменти в разбирането 
на еволюцията на военната доктрина вж. 
по-подробно: К л и м е н к о, А. Особености 
на новата военна доктрина на Русия – Вое-
нен журнал, 2000, № 4, с. 70.

58 Вж. по-подробно: М а р у е в, Ю. Во-
енные аспекты формирования геополити-
ческих интересов и геостратегии России. – 
Военная мысль, 2009, № 1, с. 3.

59 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461-
04.02. 2012.

60 П а к  т а м.
61 Конституция Российской федерации 

(http://news.kremlin.ru/transcripts/2445 – 04.02. 
2012 г.).

70 К и с и н д ж ъ р, Х. Политиката. С., 
2002, с. 66; Вж. по-подробно: С л а т и н-
с к и, Н. Русия и съвременният свят – Вое-
нен журнал, 1996, № 4, с. 81



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

68

орупцията е тема, която е 
доста дискутирана и винаги е 
разглеждана като нещо, кое-

то има изключително отрицателно 
влияние върху организациите и об-
ществото. Откъде е този интерес 
и защо се отделят толкова време, 
средства и енергия за противопос-
тавяне на това обществено явле-
ние? Защо борбата с него е толко-
ва трудна и може ли да се направи 
нещо, което да ограничи проявите и 
вредата от корупцията?

Защо е необходимо 
да се противодейства 

на проявите на корупция?

Най-лесният отговор е: „Защото 
е лошо за обществото“. Ако трябва 
да ограничим нашата дейност само в 
рамките на този отговор, ще тряб-
ва ли да му се противодейства или да 
се изходи от презумпцията, че щом 
има неприятни последици за индивид 
или група, е лошо и следва да бъде не-
утрализирано. Очевидно е, че такъв 
подход няма да доведе до забележи-
ми резултати в рамките на цялото 
общество и се налага прилагане на 
по-систематизирани и организирани 
действия.

Обикновено първото, което се 
прави в такива случаи, е да се даде 
определение на изследваното явле-
ние. Има многобройни опити за де-

финиране на корупция, но най-често 
цитираните са две. Едното е на 
международната организация „Про-
зрачност без граници“ (Transparency 
International) и в него се посочва, 
че „корупция е използването на об-
щественото положение за незаконно 
придобиване на лична изгода“. Онова, 
което прави определението недо-
статъчно прецизно, е наличието на 
думата „незаконно“. Проблемът е, 
че в някои случаи в самите закони 
има пропуски, които дават възмож-
ност определени форми на корупция 
да протичат по съвсем легален на-
чин. Въоръжените сили са секретни 
или по някакъв начин се отнема въз-
можността за контрол над тях от 
обществото, тогава е възможно да 
се сключат сделки и доставки, кои-
то да имат корупционен характер. 
В този случай законът не е нарушен, 
но възможната проява е налице и ако 
бъде реализирана, ще бъде напълно за-
конна. От тази гледна точка може 
би определението на ООН, че „коруп-
цията е злоупотреба с власт за лична 
изгода“8 изглежда по-приемливо.

Както се вижда от определения-
та, корупцията се свързва основно с 
два елемента:

• морал, проявяващ се в начина 
на прилагане на дадената власт за 
въздействие върху други хора или за 
използване на обществени ресурси не 
в интерес на обществото;

ВЛИЯНИЕ НА КОРУПЦИЯТА 
ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ВОЕННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 

И ЗАД ГРАНИЦА
Полковник доц. д-р Захарин МАРКОВ

К
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• материална страна, която се 
свързва с придобиване на някаква из-
года за даден индивид.

Ще разгледаме няколко примера, 
чрез които ще се направи опит да се 
отговори на въпроса: „Защо трябва 
да се противодейства на корупция-
та?“.

Според информация от доклад 
за корупцията в света4 от 20 до 40 
млрд. щ.д. се губят ежегодно в раз-
виващите се страни като резултат 
от корупция. Тази сума представлява 
от 20 % до 40 % от помощта, коя-
то държавите оказват на тези раз-
виващи се страни.

По данни на международната ор-
ганизация „Прозрачност без граници“4 
загубите на световната икономика 
в резултат на организираната пре-
стъпност и прането на пари, които 
са своеобразни форми на корупция, 
достигат 1,5 трлн. щ.д.

В доклад на Международния сек-
ретариат на НАТО се посочва, че 
през 2010 г. от предоставените на 
Афганистанската национална ар-
мия (АНА) 12 млн. литра гориво 
ежемесечно само около 9 млн. лит-
ра стигат до нея. Както се вижда 
от примера, загубите са около 25 %, 
но по-неблагоприятният извод е, че 
„изчезналото“ гориво най-вероятно 
попада в ръцете на групировки, кои-
то не са приятелски настроени към 
контингента на НАТО. Освен това, 
ако горивото не е достатъчно, това 
означава и невъзможност да се из-
вършва нормално патрулиране, а за 
да не става това, се налага НАТО 
да достави допълнително гориво за 
АНА.

В статията си „Истинският 
противник в Афганистан – корупци-
ята“ (The Real Enemy in Afghanistan – 
Corruption)7 Карл Томсън дава някол-
ко примера за корупция. Той посочва 
например, че при проверка на пре-
доставените машини „Форд Рейн-
джърс“ на АНА се е установило, че 
на всички липсват резервните гуми 
и оборудване. Освен това от тях са 
били демонтирани горивните помпи 
и са продадени в Кабул, а на тяхно 
място са монтирани стари.

В статията се посочва и друг 
пример, който описва участието в 
обществени поръчки. За извършване 
на определена услуга или работа се 
явяват например няколко „фирми“. 
Между тях обаче няма никаква кон-
куренция, защото всички са на един 
човек.

Примери от афганистанската 
действителност, както и от други 
страни могат да се дадат много. 
Всъщност определящото не е броят 
на примерите, а какъв е резултатът 
от възможността корупцията да се 
прояви под някаква форма. Вредните 
последици в обществото могат да се 
проследят в няколко направления.

Би могло да се посочи, че коруп-
цията води до намаляване ефектив-
ността на институциите. Това се 
изразява най-често в недоверие на 
хората към прилагането на законови 
разпоредби и спазването на устано-
вени процедури.

Подкопава се и икономиката. Ог-
ромни ресурси (материални и финансо-
ви) се отклоняват към отделни хора 
или организации вместо да бъдат на-
сочени към други сфери от общество-
то. Достатъчно основание за това 
твърдение, както и за безпокойство 
е промяната на мястото на България 
в класацията за нивото на корупция в 
държавния и частния сектор през раз-
личните години. Например в Годиш-
ния доклад за 2009 г.6 България е на 
71-во място сред 180 изследвани дър-
жави, а индексът на корупция е 3,8. 
През 2010 г. страната вече е на 76-о 
място, с индекс 3,64, а през 2011 г. сли-
за с още 10 места по-ниско – на 86-о 
място, с индекс 3,33. Това се отразя-
ва на икономиката най-малко в две 
насоки: намалява желанието на чужди 
фирми да работят и инвестират в 
България; българските фирми се пре-
връщат в нежелан партньор или учас-
тник в процесите в други страни или 
по международни проекти.

Корупцията дестабилизира и об-
ществото като цяло. Тя води до не-
доверие в силата и възможностите 
на държавните органи да прилагат 
законите и да изпълняват задачите, 
отредени им, за да може общество-
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то да функционира според приетите 
норми.

Наличието на висока степен на 
корупция налага отпечатък и върху 
въоръжените сили. По принцип те 
се характеризират с много високо 
равнище на спазване на ред и дис-
циплина и обикновено имат висок 
рейтинг в обществото. Доверието 
в тях се потвърждава и от изследва-
ния в международен мащаб. Напри-
мер за 2011 г. дейностите, свързани 
с въоръжените сили, са включени в 
десетте най-малко засегнати от ко-
рупцията2. Въпреки това, като част 
от обществото, въоръжените сили 
също са подложени на въздействието 
на това зловредно явление. Корупци-
ята във въоръжените сили води до 
много сериозни последици:

• „източване“ на и без това огра-
ничените ресурси за отбрана;

• намаляване на оперативната 
ефективност;

• намаляване на доверието във въо-
ръжените сили;

• военният бюджет често е цел 
на политическите сили, търсещи 
средства за изборни кампании или за 
партийните си каси.

Очевидно е, че корупцията е об-
ществено явление, което има из-
ключително вредни последици както 
върху целия обществен живот, така 
и върху функционирането на въоръ-
жените сили. Дълго за нея не се го-
вореше много и често е възприемана 
като страничен ефект в развитието 
на обществото, а не като явление, 
което е в центъра на динамиката на 
явленията. Вече има натрупан доста 
опит, обществото има разработени 
достатъчно механизми за открива-
не, измерване и противодействие на 
проявите на корупция.

Видове корупция

Има различни подходи към кла-
сификацията на проявите на коруп-
ция във въоръжените сили, но почти 
всички автори се обединяват около 
схващането, че тя се проявява на 
три основни нива. Първото е нарече-
но „голяма корупция“ и е политичес-

кото. Тук най-често се наблюдават 
форми на корупция при купуване на 
техника и въоръжение за нуждите на 
въоръжените сили.

Второто е класифицирано като 
ниво на малката корупция. Проявите 
на това функционално ниво са свър-
зани с дейностите за осъществяване 
на малките обществени поръчки, на-
значаване на работа, стимулиране на 
персонала и др.

Третото ниво на проявление на 
корупцията е това на отделния чо-
век, или така нареченото поведен-
ческо ниво. Свързва се с подкупите, 
услугите между отделните хора, 
малките подаръци и др.

На всичките три нива се проявя-
ват в различна степен няколко фор-
ми на корупция, като най-често сре-
щаните са подкуп, малки подаръци, 
лобиране и конфликт на интереси.

Подкупът е една от най-разпро-
странените форми на проявяване на 
корупцията. Той се определя най-чес-
то като предлагане или обещаване 
на пари или друга придобивка на лице, 
което заема определена позиция, за 
да не спази някои от изискванията на 
тази позиция. Подкупът се разглежда 
обикновено в две посоки – активна и 
пасивна дейност. Активна се нарича 
дейността за предлагане на подкупа, 
а пасивна е на длъжностното лице, 
което го приема.

Освен на междуличностно под-
купът се проявява и на корпоративно 
ниво в национален или международен 
аспект. Там мащабите са значително 
по-големи, а пораженията върху об-
ществото – огромни. В някои случаи 
подкуп се предлага, за да се накара 
дадено длъжностно лице да не при-
ложи определени законови разпоредби 
или да го направи по начин, който 
да даде възможност на предлагащия 
подкупа да постигне свои цели. В дру-
ги случаи той се предлага, за да се на-
кара длъжностното лице да изпълни 
своите задължения по предвидения в 
законовите разпоредби срок или ка-
чество на услугата. И в двата слу-
чая основни причини за възможност-
та да се предложи или приеме подкуп 
могат да бъдат:
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• наличие на пропуски в законова-
та база, които дават възможност 
за нейното произволно тълкуване и 
прилагане;

• слабост на контролните и пра-
вораздавателните органи да прило-
жат санкции към нарушителите;

• корозиране на ценностната сис-
тема до такава степен, че действия-
та по предлагане и приемане на подкуп 
да се приемат като нещо обичайно.

Най-често в условията на въоръ-
жените сили това действие се на-
блюдава при назначаване на работа, 
избор за развитие в длъжност или 
звание, при определяне на кандидати 
за обучение, конкурсни изпити и др.

Каквото и да е обяснението за 
това явление, очевидната причина се 
оказва ерозията на ценностната сис-
тема, предизвикана от избирателно 
прилагане на законите и от неспо-
собност или нежелание за прилагане 
на закона.

Друга форма на проявление на 
корупцията са т.нар. малки пода-
ръци. При тази форма всичко из-
глежда безобидно и в реда на неща-
та – от длъжностните лица не се 
иска нищо – просто те получават 
някакъв подарък като израз на ува-
жение. В много страни тази дейност 
е регламентирана в различни акто-
ве, които регулират големината на 
подаръците. В нашите закони също 
могат да се намерят подобни тек-
стове, където е посочено до какъв 
размер могат да се дават подаръци. 
В някои случаи подаръците са пред-
мети, но в други могат да бъдат под 
формата на работен обяд или вече-
ря. Освен като форма на уважение 
малките подаръци могат да се при-
емат и като опит за създаване на 
благоприятно разположение на лице-
то, на което се дават, към лицето 
(организацията), което ги дава. За да 
избегнат публични скандали и обвине-
ния в корупция, много от организаци-
ите изискват от своите служители 
да декларират получените подаръци и 
те да бъдат публично оповестени. В 
зависимост от вътрешните правила 
на дадената организация се определя 
дали даденият служител може да за-

държи подаръка или да го предостави 
на организацията.

Понякога не се прави разлика меж-
ду подарък и подкуп, но тя може да 
се види поне в две насоки. Едната 
е, че подкупът не се демонстрира. 
Той остава скрито действие меж-
ду този, който го предлага, и този, 
който го получава. При подаръците 
обикновено се забелязва по-голяма 
откритост.

Другата насока е, че има разли-
ка в целите на двете явления. При 
подкупа се цели преодоляване на за-
конови или административни огра-
ничения, докато целта на подаръка 
е придобиване на благоразположение 
и предимство пред останалите кон-
куренти на основата на постигната 
по-добра близост или емоционална 
обвързаност. Общото между двете 
явления обаче е тяхната непочте-
ност. И в двата случая се търси при-
добиване на предимство пред оста-
налите членове на обществото или 
пред други конкуренти с непочтени и 
неприемливи средства. Поради тези 
причини и двете явления се смятат 
за корупция и сочат като причини за 
морално ерозиране на обществените 
отношения.

Една от формите на корупция, 
които се срещат на много високо 
равнище, е лобизмът. Той се свърз-
ва с въздействие върху зaконодател-
ните органи. Обикновено дадени 
организации или отделни личности 
оказват въздействие чрез политици, 
на които плащат, за да лобират за 
приемане на определени текстове 
от закони. Чрез такова въздействие 
могат да се включат текстове в да-
ден закон или подзаконов акт, които 
да дават предимство на тези групи 
или хора. При наличие на такова за-
коново основание могат да се извър-
шат действия, които да доведат до 
нарушаване на принципите за откри-
тост, конкурентност или контрол 
над действията. Например ако даден 
текст на закон или подзаконов акт 
сочи, че някоя дейност може да се 
извършва само от определена орга-
низация, това автоматично води до 
ограничаване на други организации да 
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извършват подобна дейност и до въз-
никване на монопол в дадената об-
ласт. Лесно е да се видят вредните 
последици от това.

Има случаи, в които политиците 
използват своята позиция, за да защи-
тят искания на своите избиратели. 
Тогава това се приема за нормално, 
законно и демократично. Въпросът 
за моралната страна обаче остава, 
защото дори и в такива случаи дейс-
твията водят до ограничаване на 
правата на обществото за сметка 
на една група. От тази гледна точ-
ка може да се каже, че лобизмът е 
една от най-модерните форми на ко-
рупция, проявяваща се на най-високо 
равнище.

Конфликтът на интереси е една 
от формите на корупция, която също 
не бива да бъде подценявана. Основа-
ние за това дава фактът, че в много 
от случаите резултатът е не прос-
то облагодетелстване на едно лице 
или група хора, а се нанасят вреди на 
цели организации. Най-често, когато 
се говори за конфликт на интереси, 
се сочат примери, при които се дава 
предимство на дадено лице или гру-
па, свързано чрез роднински връзки 
или съвместен бизнес с определено 
лице от дадена организация, което 
има право да изразходва обществени 
средства. Най-често такива случаи 
могат да се видят при възлагане на 
обществени поръчки. Затова според 
нашето законодателство се изисква 
ръководителите, които разходват об-
ществени средства, както и публич-
ните личности, да декларират, че не 
съществуват обстоятелства, които 
да ги въвличат в такива отношения. 
Това обаче е само част от проблема. 
Другата част, която често се про-
пуска, е защитата на интересите на 
организацията от нелоялни действия 
на нейни служители. Има случаи, при 
които даден служител на ръководна 
длъжност да сключи договори, които 
да са в интерес на конкурентна фир-
ма, а след това да започне работа 
там. Затова в някои държави има 
въведени ограничения за такива ръ-
ководни кадри. Обикновено се налага 
ограничение след напускане на фирма-

та или организацията този ръково-
дител да не може да започне рабо-
та в областта, в която е сключвал 
договорите, в продължение на три 
до пет години. Смята се, че това 
е достатъчен период, след който не 
могат да настъпят вредни последици 
за дадената организация.

Разнообразието от форми на ко-
рупция е твърде голямо, за да бъде 
изчерпано само в една статия. Не 
може обаче да не се отбележи тен-
денция, която бележи все по-устой-
чиво развитие през последните го-
дини – корупцията в глобалния свят. 
Част от това е и проявяването ù 
в условията на мисии в подкрепа на 
международния мир и сигурност.

Корупцията в условията 
на участие на военни контингенти 
в мисии в подкрепа на международния 

мир и сигурност

Темата за работа в многонацио-
нална среда не е нова. Новото е иде-
ята за всеобхватния подход, която 
придоби популярност чрез Страте-
гическата концепция на НАТО, при-
ета на срещата на високо равнище в 
Лисабон през 2010 г.5 До тази идея в 
НАТО се стига след редица срещи и 
се очертава като един от основните 
елементи в политиката на страните 
членки през следващите години. Как-
то е известно, през последните 20 
години НАТО се ангажира с няколко 
операции в Европа и извън нея. Във 
всичките страните членки се опит-
ват да разрешават кризи. Тези опити 
водят до някои поуки, които налагат 
и промени в подходите към разреша-
ване на кризи. Най-важната поука е, 
че нито една криза не може да бъде 
решена само с военни средства. Така 
се ражда идеята за комбиниране на 
цивилни и военни мерки за разрешава-
не на съвременните кризи, наречена 
„всеобхватен подход“ (comprehensive 
approach) за разрешаване на кризи.

Когато се дискутира тема като 
тази, обикновено се говори за взаимо-
действие (co-operation) между стра-
ните и организациите, въвлечени в 
разрешаването на криза. Може би 
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по-точно би било да се каже, че не 
е взаимодействие, а сътрудничество 
(collaboration). Основание за твърде-
нието може да се намери както в 
теоретичното диференциране между 
двата термина, така и в досегашния 
практически опит. При взаимодейс-
твието страните (държави или орга-
низации), въвлечени в разрешаването 
на криза, имат самостоятелни цели 
и прилагат свои подходи за осъщес-
твяването им. В тази своя дейност 
те си взаимодействат с останали-
те участници в случаите, когато 
нямат достатъчно или им липсват 
съответните ресурси. Практиката 
показва, че по този начин се израз-
ходват огромни ресурси, но постиг-
натите резултати не са очакваните. 
Нещо повече, преходът от един към 
друг етап на разрешаване на кризата 
отнема изключително много време. 
Такива са примерите за преминаване 
от въоръжена намеса към стабили-
зиране и изграждане на страни като 
Косово, Босна и Херцеговина и Афга-
нистан.

Обикновено мандатът за операци-
ите е на НАТО. Това е организация, 
която има големи възможности, ко-
гато става въпрос за използване на 
сила, но е с твърде ограничен арсенал 
от средства и възможности за раз-
решаване на проблеми като иконо-
мическо развитие, политически въпро-
си, хуманитарна помощ, противо-
действие на корупция, трафик на нар-
котици и хора и др. В същото време 
много други организации се опитват 
да помогнат, но по свой начин, като 
използват подходи и мерки, различа-
ващи се от прилаганите в НАТО. 
При тази ситуация на липса на син-
хрон в действията и при отсъствие 
на координация на целите закономер-
но е резултатите да не бъдат много 
високи.

От друга страна, сътрудничест-
во (collaboration) означава единство 
на целите, споделяне на ресурсите и 
извършване на дейностите по единен 
план и съгласувани действия между 
участниците. Това е важно да се по-
сочи, защото при такива действия 
на международната общност има 

съсредоточаване на огромни ресурси 
за разрешаване на дадена криза. Те 
представляват и атрактивна цел за 
различни хора и групировки, което е 
достатъчно условие за развиване на 
корупционни практики. Някои биха 
казали, че не бива толкова хуманно 
дело да бъде свързвано с толкова не-
приятно явление като корупцията, 
но фактите показват, че съвсем не 
е малка и не може да не бъде отчи-
тана.

Както вече бе посочено4, през 
2009 г. загубите в световен мащаб 
от престъпна дейност са над 1,5 
трлн. щ.д., като 20 до 40 млрд. от 
тях се „губят“ в развиващите се 
страни. Трудно може да се нарекат 
такива суми незначителни и да бъ-
дат пренебрегвани. Всъщност това 
е добър аргумент да започне да се 
мисли за инициативите на междуна-
родната общност и от гледна точка 
на недопускане на прояви на корупция 
в тях. Сътрудничеството има поло-
жителен ефект, но не трябва да се 
забравя и желанието на определени 
кръгове да използват добрите наме-
рения за користни цели. Примери не 
липсват. Например изследване на ор-
ганизацията „Прозрачност без грани-
ци“1 показва, че повече от 283 част-
ни международни картела, разкрити 
в периода 1990–2005 г., са довели до 
преки икономически загуби в размер 
на 300 млрд. щ.д. Само за 1997 г. раз-
виващите се страни са внесли стоки 
за 54,7 млрд. щ.д. от 19 компании, 
които са били част от машинация 
за определяне цените на пазара. При-
близителните изчисления са показали, 
че нанесените загуби на международ-
ната общност надхвърлят размера 
на отпуснатата за развиващите се 
страни.

Както се вижда от това изследва-
не, огромни средства на международ-
ната общност се „източват“ и не 
могат да бъдат оползотворени по 
начина, по който е предвидено да бъ-
дат използвани.

Трябва да се има предвид и това, 
че случаите на разрешаване на кри-
зи обикновено са в страни, които са 
изключително бедни, а равнището 
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на корупция е изключително високо. 
Например международната общност 
е ангажирана с кризите в Афганис-
тан, Ирак, Косово, Сомалия и други 
страни от Средния изток и Северна 
Африка. От 182 страни, включени в 
изследването за определяне на индек-
са за възприемане на корупцията3 за 
2011 г., Ирак е на 175-о място (коруп-
ционен индекс 1,8), Афганистан – на 
180-о място (корупционен индекс 1,5), 
а Сомалия – на 182-ро място (коруп-
ционен индекс 1).

На фиг. 1 са показани размерите 
на загубите на различни сектори на 
икономиката в резултат на коруп-
ция. Данните са за периода на Сту-
дената война и до края на ХХ век.

Както се вижда от отговорите 
най-голямо е предлагането на подкупи 
в строителството и в отбраната. 
Могат да се посочат много причини, 
но две от тях са изключително важ-
ни. Първата е, че по време на Сту-
дената война се отделят огромни 
средства за въоръжение и отбрана. А 
втората, която е и най-важната, е, 
че те могат да бъдат отклонени из-
ключително лесно с оправданието за 
секретност при сделките с оръжие и 

техника за нуждите на въоръжените 
сили. Така недостатъчният контрол 
от страна на обществото, некон-
тролираното харчене на средства 
и ограничената компетентност на 
администрацията водят към сделки, 
които не са били необходими, към из-
бор само на един доставчик без кон-
куренция и други лоши практики.

През последното десетилетие 
тази картина малко се промени. 
Международната общност започна 
да обръща все повече внимание на 
държавите, които се смятат за не-
успели в своето развитие, както и 
на разпространяването на терориз-
ма, бедността, човешките права и 
други глобални въпроси. Това доведе 

до застой и дори до намаляване на 
средствата за отбрана и отделяне 
на огромни средства и ресурси за 
разрешаване на кризи от целия спек-
тър – промишлени аварии и природ-
ни бедствия, мироопазващи опера-
ции, тероризъм, неразпространение 
на оръжия, трафик на наркотици и 
хора, хуманитарна помощ и др. Този 
широк спектър от кризи се оказва, че 
надхвърля възможностите на въоръ-
жените сили. Така се стига до идея-

Забележка. Резултатите показват отговорите на въпроса „В кои сектори на икономи-
ката е най-възможно да бъдат предлагани подкупи?“

Източник: Bribe payers index 2002

Фиг. 1. Възприемане на степента на корупция – първите девет отрасъла 
от времето на Студената война до края на ХХ век
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та за всеобхватния подход. За съжа-
ление, обединяването на военните и 
цивилните възможности за разреша-
ване на кризи има не само положи-
телен ефект, но и отрицателни пос-
ледици. Както бе казано, ресурсите, 
отделяни за разрешаване на кризи, са 
значително повече – най-вече поради 
големия брой участници в процеса на 
разрешаването на кризи. Това се виж-
да на фиг. 2, която показва размера 
на корупцията по отрасли (съгласно 
изследване Bribe Payers Index 2011). 
Както се вижда, има значително на-
растване както на отраслите, кои-
то са обект на корупционни практи-
ки, така и на нивото на възприемане 

на корупцията в тези отрасли на 
икономиката и услугите.

Ако се сравнят данните от из-
следването до 2000 г. (фиг. 1) и тези 
от изследването през 2009 г. (фиг. 2), 
ще се види, че за първия период от-
раслите, които се включват в група-
та с висок риск на корупция, са само 
два – строителство и въоръжение 
и отбрана. Те представляват едва 
12 % от общия брой на изследвани-
те сектори, които са 17. През 2009 г. 
изследването обхваща 27 отрасъла, 
което е резултат от нарасналата 
активност и ангажираност на меж-
дународната общност в разрешава-

нето на кризи, но се вижда и нарас-
налият брой на отраслите с висока 
степен на риск от корупция. Те са 
вече 9, което е 33 %. Ако се продъл-
жи анализът на данните в тази насо-
ка, може да се види, че увеличаване-
то на отраслите в рисковата група 
е съпроводено и с обезпокоително на-
растване нивото на възприемането 
им като възможности за корупцион-
ни практики. Има обаче един факт, 
който дава известни основания за 
оптимизъм. Той е породен от факта, 
че секторът „въоръжение и отбрана“ 
е на последно място сред рисковите 
отрасли, но онова, което е по-важно, 
е, че изследването показва спад в ни-

вото на корупция от 39 % на 37 %. 
Причините могат да бъдат много и 
най-различни. Една от тях би могла 
да е увеличаване на средствата и ре-
сурсите за другите дейности, свър-
зани с политическото стабилизиране 
и икономическото развитие на стра-
ните и регионите, засегнати от кри-
зи. Друга причина би могла да бъде 
политиката за намаляване на средс-
твата за отбрана и въоръжение в 
страните от НАТО и Европейския 
съюз. В комбинация тези тенденции 
може би са пренасочили вниманието 
от сектора „въоръжение и отбрана“ 
към други отрасли.

Фиг. 2. Възприемане размера на корупция сред първите девет отрасъла, 
посочени като най-атрактивни за предлагане на подкупи
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Най-вероятна обаче изглежда при-
чината, свързана с мерките, които 
се вземат в сектора за сигурност, 
отбрана и въоръжение за противо-
действие на проявите на корупция и 
за изразходване на ограничените ре-
сурси по най-добрия начин. Например 
в България средствата за отбрана 
бяха намалени значително през пос-
ледните няколко години – от над 2 % 
от брутния вътрешен продукт до 
около 1,4 %. Това доведе до изключи-
телно строга финансова дисциплина 
във въоръжените сили. Началото бе 
положено със създаване на Съвет по 
антикорупция, който изигра изклю-
чително важна роля за противодейс-
твие на проявите на корупция и за 
спиране на неконтролираното израз-
ходване на средствата.

Дейността на Министерството 
на отбраната (МО) за противодейс-
твие на корупцията доведе до някол-
ко много значими последици. На първо 
място може да се постави нарасна-
лата отговорност на длъжностните 
лица, които изразходват средства от 
бюджета. На второ място трябва 
да се отбележи дейността за пости-
гане на по-голяма прозрачност в из-
разходването на бюджета. Въведени 
бяха редица документи като „Кодекс 
на етичното поведение на военно-
служещите и цивилните служители 
от Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българс-
ката армия“, „Пакт за почтеност“, 
който се прилага в случаите на об-
ществени поръчки и други договори 
между МО и други фирми и контрак-
тори, „Методика за оценка на коруп-
ционния риск в Министерството на 
отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбра-
ната и Българската армия“ и др. Не 
на последно място трябва да се спо-
мене, че тази дейност допринесе в 
изключителна степен за приобщаване 
на МО към усилията на останалите 
страни – членки на НАТО, в борбата 
с проявите на корупция. Това допри-
несе в много висока степен за меж-
дународния авторитет на България, 
а МО стана положителен пример за 

много други страни и организации. 
Най-важният резултат обаче е, че 
се показа възможността да се пос-
тигне успех в противодействието на 
корупцията и че има начини и меха-
низми, които могат да бъдат прило-
жени успешно.

Възможности за противодействие 
на проявите на корупция

Очевидно е, че корупцията е мно-
гопластово обществено явление, кое-
то се проявява под различни форми и 
оказва неблагоприятно влияние както 
върху икономическата област, така и 
върху политическия живот и ценнос-
тната система на обществото. За-
това съвсем закономерно възникват 
въпросите „Може ли да се направи 
нещо, за да се противодейства?“, а 
ако може: „Какво да се направи?“.

От опита на други държави, както 
и от досегашните успешни действия 
в МО може да се твърди, че има въз-
можности за противодействие.

Може би първото, което трябва 
да се направи, е да се покаже, че тако-
ва нещо съществува и хората да ста-
нат по-бдителни. Да се насочи вни-
манието към този проблем е важно и 
предполага системно обучение както 
за разпознаване на явлението, така и 
за начините на противодействие. Ос-
нование за това твърдение може да 
се намери в данните от изследвани-
ята на организацията „Прозрачност 
без граници“ за нивото на корупция в 
182 страни за 2011 г.2 Посочва се, че 
в Африка и Средния изток едва около 
68 % от хората имат обща предста-
ва за Конвенцията на организацията 
за икономическо сътрудничество 
и развитие за противодействие на 
корупцията (Anti-Bribery convention 
of the Organization for Economic Co-
operation and Development), докато в 
Европа и САЩ този процент е над 
85. Други 9 % от страните в Африка 
и Средния изток нямат абсолютно 
никаква представа за отношението 
на международната общност към 
корупцията. За Европа и САЩ тази 
част от населението е едва 2 %. Тук 
може би трябва да се търси една от 
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причините за високото равнище на 
корупция в Африка и страните от 
Средния изток.

Очевидно едно от най-първите 
неща, което трябва да бъде напра-
вено, е да се започне с ограмотяване 
и обучение по проблемите на коруп-
цията и противодействието срещу 
нея. Затова и една от важните за-
дачи на образователната система е 
както включване на тези въпроси в 
обучението на всички нива, така и 
провеждане на курсове за обучение 
на административния състав от 
централните и местните органи 
на властта. Досегашният опит във 
въоръжените сили, макар и малък, по-
казва, че такова обучение има ефект. 
Необходимо е обаче да се подходи ди-
ференцирано към различните катего-
рии военнослужещи и цивилни служи-
тели както по нива (Министерство 
на отбраната, Българска армия и 
структури на пряко подчинение на 
министъра на отбраната), така и 
по длъжности – ръководни/командни, 
щабни и изпълнителски на тактичес-
ко ниво.

От теоретична гледна точка мо-
гат да бъдат посочени много и раз-
нообразни мерки за противодействие 
на корупцията. Практически обаче 
едно от възможните решения би 
могло да бъде разделянето на мерки-
те и усилията за борба с корупцията 
на три големи групи.

Първата група могат да бъдат 
обединени като мерки за „прозрач-
ност“ в работата. Тук попадат всич-
ки подходи срещу корупцията, които 
дават възможност на общественос-
тта да вижда и осъществява конт-
рол над дейностите, свързани с фун-
кционирането на обществото. Нали-
чието на такъв обществен контрол 
над процесите и институциите е 
много важно, защото по този начин 
те стават отговорни към своята 
дейност. Това би накарало институ-
циите и организациите – държавни 
или неправителствени, да работят 
по-ефективно и надеждно. Особено 
голяма роля в този сценарий се опре-
деля на средствата за масово осве-
домяване. Поради тази причина, как-

то и за да се постигне достатъчна 
ефективност от тяхната работа, е 
необходимо те да бъдат свободни и 
независими. Същото се отнася и до 
съдебната система. Прилагането на 
закона има решаваща роля в борбата 
срещу корупцията – особено когато 
става дума за политически фигури 
или босове на групи от организира-
ната престъпност. В много страни 
делата срещу политици или големи 
фигури от престъпния свят или не 
започват, или никога не свършват. В 
някои случаи няма достатъчна про-
зрачност и това подкопава сериозно 
доверието на хората от дадената 
държава и на международната об-
щност в съдебната система.

Втората група от мерки може да 
се обедини под условното име „до-
верие и увереност“. Тя е свързана с 
процедурите най-вече по финансира-
нето и снабдяването с въоръжение и 
материали. В тези случаи обикновено 
проявите на корупция са свързани с 
бюджетирането и начините за раз-
пределяне на финансовите ресурси, 
със сключването на договори и др. 
Най-често в тези случаи се говори за 
даване на подкупи, лобизъм или „сти-
мулиране“. В други случаи могат да 
се проявят форми на конфликт на 
интереси. Основното противодейс-
твие при тези случаи е въвеждането 
на механизми и процедури, които да 
принуждават съответните органи 
да прилагат ефективен контрол и да 
извършват необходимите корекции.

Третата група от дейности може 
да се обедини под името „интегри-
тет“. Тя се характеризира с посто-
янство на поведението и единство 
на убеждения и действие, като е 
насочена към човешкия ресурс. Тези 
мерки трябва да водят към набира-
не, обучаване и изграждане на надеж-
дни професионално подготвени кадри 
и институции. От тази гледна точка 
интегритетът може да се разглеж-
да в индивидуален и организационен 
аспект.

В индивидуален аспект могат да 
се видят няколко фактора, които 
оказват влияние върху интегритета 
на личността – семейна ценностна 
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система, образование, организаци-
онна култура и характер. Събира-
телната точка е поведението на 
индивида. Всички заедно са важни и 
нагледно могат да се представят 
като палатка, на която централни-
ят пилон е поведението, а другите 
са помощни. Ако някой от тях не 
е достатъчно развит, палатката ще 
бъде наклонена. Това би означавало, 
че интегритетът на тази личност е 
нарушен и съответният човек няма 
да има желаното от обществото 
поведение (фиг. 3).

Причината за поставяне на пове-
дението като център на интегрите-
та на личността е, че поведението 
и вземането на решения от даден 
човек са повлияни твърде много от 
личностните му черти и неговата 
компетентност, изграждана чрез 
системата за образование и квали-
фикация. Има голямо разнообразие 
на теоретични подходи към лич-
ността и поведението, но няма съм-
нение, че четирите основни стъл-
ба – семейната ценностна система, 
образованието, организацията с ней-
ната среда и характерът, са ключо-
вите фактори, които определят по-
ведението на личността в различни 
ситуации.

Както е известно, семейството е 
първата среда, оказваща влияние вър-
ху формирането на личността. Тук 
се възприемат семейните ценности 
и изискванията на традициите и 
общността.

След това идва ред на образова-
телната система, където дадени-
ят човек получава умения, знания и 
компетентност да се държи по под-
ходящ начин в обществото; да е в 
състояние да се интегрира и социали-
зира. Училищната система запознава 
хората с техните права, задълже-

ния и ограничения в общественото 
устройство.

След училището идва ред на друг 
социален феномен – организацията, с 
нейните култура, традиции и отно-
шения между членовете.

Трябва да споменем и характера 
като обединяваща точка на биоло-
гично обусловените личностни ха-
рактеристики и общественото въз-
действие.

От гледна точка на организаци-
ята факторите, които могат да се 
разглеждат като решаващи, са обще-
ството, образователната система, 
организационната култура, съдебна-
та система и лидерството (фиг. 4). 
Както се вижда, лидерството е пос-

С
ем

ей
ст

во О
бр

аз
ов

ан
ие

П
ов

ед
ен

ие

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
а

ку
лт

ур
а 

Х
ар

ак
те

р
Фиг. 3. Интегритет на личността
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тавено в центъра и причината е, че 
лидерът (политическо или военно ръ-
ководство) взема съответните ре-
шения и чрез тях може пряко да влияе 
върху ефективността на антикоруп-
ционните дейности в организацията.

Трябва също да се каже, че обще-
ството и общественият контрол 
имат изключително влияние и въз-
действие върху дейността на всяка 
организация. В зависимост от това 
до каква степен обществеността 
има възможността и волята да 
осъществява този контрол до така-
ва степен и лидерът ще се съобразява 
с последиците от своите решения.

Съдебната система трябва да 
създаде всички условия и предпостав-
ки за ефективно прилагане на зако-
ните. Практиката показва, че и най-
добрите закони не водят до желани-
те резултати, ако няма система за 
тяхното прилагане и спазване.

Противодействието на корупци-
ята става все по-важно с развити-
ето на процесите на глобализация и 
надхвърляне на границите, възмож-
ностите и ресурсите на отделната 
страна. От досегашния опит и от 
направените изследвания се очерта-
ват две перспективи. Едната е на 
усъвършенстване на формите на 
корупция и желанието на определе-
ни хора и организации да поставят 
своите интереси пред интересите 
и целите на обществото. Другата 
перспектива е необходимостта от 
засилване на прозрачността в управ-
лението, на създаване на ефективни 
обществени механизми за контрол; 
прилагане на законите, изгражда-
не на интегритет и поддържане на 
образователна система, която да 
провежда непрекъснато и целенасо-
чено обучение и възпитание в обще-
ството.
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Фиг. 4. Интегритет на организацията

1 Bribe Payers Index 2008, Transparency 
International.

2 Bribe Payers Index 2011, Transparency 
International.

3 Corruption Perception index 2011, 
Transparency International.

4 Global, Corruption Report 2009, Trans-
parency International.5 Strategic Concept For 
the Defence and Security of The Members 
of the North Atlantic Treaty Organization“, 

Adopted by Heads of State and Government in 
Lisbon, 2010.

5 Transparency in Reporting on Anti-Corrup-
tion: A Report on Corporate Practices, Trans-
parency International, 2009.

6 The Real Enemy in Afghanistan, IDGA, 
2011.

7 UN Handbook on Practical Anti-Corruption 
Measures for Prosecutors and Investigators, 
Vienna, 2004.
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политиката за социална сигур-
ност на Стратегията за наци-
онална сигурност, приета през 

2011 г., е записано: „Предпоставка за 
постигане на високо качество на со-
циалната сигурност е модернизиране-
то на основното и средното образо-
вание както в обществените, така и 
в частните училища чрез стриктно 
прилагане на националните стандар-
ти. Развитието на висшето образо-
вание, изследователската и научната 
дейност, както и опазването на кул-
турно-историческото наследство са 
основа за предприемане на действия 
от стратегически характер при пла-
нирането и осъществяването на сек-
торни и общи национални политики 
за развитие на личността и обще-
ството1“. Разработването на поли-
тиката за социална сигурност е част 
от цялостната политика на сигур-
ност, която има за цел „създаване на 
необходимите условия и предпостав-
ки за гарантиране на националните 
интереси, ограничаване въздействие-
то от рискове и заплахи, оптимизи-
рано разпределяне на ресурсите“2. В 
този смисъл системата на образова-
ние е част от процеса на изпълнение 
на стратегията за национална сигур-
ност. Качественото инвестиране в 
образованието би довело до повиша-
ване състоянието на сигурност в об-
ществото.

Системата на образование, ма-
кар че се смята за твърде консерва-
тивен сектор, непрекъснато се про-

меня в опита си да отговори на ак-
туалните изисквания на времето. 
Причината най-често се обосновава 
като необходимост от повишаване 
ефективността на постигнатите 
резултати.

Свидетели сме на значима ценнос-
тна промяна в обществото, което е 
свързано с отношенията лично – об-
ществено, индивидуално – колектив-
но, единично – универсално. Тези про-
мени Бауман3 определя като породени 
от моралната несигурност, универса-
лизацията и подкопаните основи на 
уникалността на Аз-а и т.н. Всичко 
това е следствие от експоненциално-
то развитие на обществото и нова-
та ситуация на стабилност и неста-
билност, в която „ускорението слага 
край на линейността“ и „ние няма 
да достигнем крайната цел, дори ако 
това е Страшният съд, отсега на-
татък ние сме отделени от нея чрез 
едно хиперпространство с промен-
лива отражателност4“. Развитието 
на системата на образованието в 
условията на това хиперпространс-
тво в много случаи прилича повече 
на хаос, отколкото на ред. Например 
в условията на масово образование 
от 50-те години на миналия век се 
говори за нарастване процента на 
неграмотното население на Земята. 
В условията на задължителното об-
разование в съвременните общества 
се наблюдават процеси на непрекъс-
нато отпадане на ученици от учили-
ще и значително занижаване на мо-

ФОРМИРАНЕ НА КУЛТУРА 
НА СИГУРНОСТ КАТО 

ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ 
НА СЪВРЕМЕННОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ
Доцент д-р Емилия ЕВГЕНИЕВА
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тивацията за учене, недостатъчна 
ефективност на усвоените знания 
и т.н. Това се случва въпреки про-
вежданата от десетилетия поли-
тика на „икономика на знанието“. 
Днес все по-усилено се алармира, че 
всяко пето дете излиза от училище 
без необходимия минимум от социал-
ни умения, които да му послужат в 
условията на силно свития пазар на 
труда. Състояние, което буди тре-
вога, още повече когато става дума 
за осигуряване на база за формиране 
на култура на национална сигурност, 
почиваща на образоваността на чле-
новете на обществото.

Експоненциалното развитие на 
обществото постави пред изпита-
ние образователната система и но-
вото поколение ученици от така на-
реченото е-поколение, за което Иван 
Кръстев казва, че „то не живее в 
държавата, а в своите виртуални 
общности...“. Както и че „новият 
свят е създаден от две сили – пазар и 
интернет, като общото между тях 
е, че те овластяват човека да след-
ва собствените си предпочитания... 
Обществата са победили общество-
то. Това е първото поколение, кое-
то живее в ситуация на разпаднало 
се публично пространство“. Или с 
други думи, публичното пространс-
тво е заменено от партизанско про-
странство, в което нищо не е това, 
за което се представя. „За разлика 
от държавата, пазарът не иска да 
те образова, той иска да ти продава. 
В този смисъл, за разлика от нацио-
налната държава, която е агент на 
десегрегация и ни заставя да живеем 
заедно, пазарът е агент на сегрега-
ция“5. Фактология, която изисква да 
бъде задълбочено анализирана с цел 
намиране на продуктивните ù харак-
теристики за общественото разви-
тие.

В теоретичните търсения на ре-
дица автори се описва, че „състоя-
нието на дезинтеграция подлежи на 
промяна и възможностите за това 
са в процесите на търсене на въз-
можности за житейска реализация 
със средствата на образованието. 
Така през последните десетилетия 

на миналия век усилено се заговори за 
създаване на гражданско общество, 
на продължаващо обучение и на раз-
ширяване на условията за осъщес-
твяване на междукултурен диалог. 
Тези процеси се свързват в теоре-
тичните обосновки с т.нар. процес 
на масова ресоциализация и ценност-
та на „признаването“ като форма на 
отказ от насилието, готовност за 
разбирателство, дискретност“6. Ре-
социализацията се осъществява са-
мо по отношение на вторичната 
социализация. За вторична социализа-
ция се считат всички сфери, в кои-
то влиза индивидът с вече утвърден 
Аз. Влиза „поради самата природа на 
социализацията, субективната иден-
тичност е несигурна величина. Тя за-
виси от отношенията на индивида 
със значимите други отношения, ко-
ито могат да се променят или да из-
чезнат... „Здравословното“ схващане 
на самия себе си е като притежател 
на определена, стабилна и социално 
призната идентичност...“7. Към тези 
вторични модули на социализацията 
спадат „професионалните реализа-
ции, семейството и принадлежност-
та към определена група8“.

В този смисъл търсенето на въз-
можности за изграждане на наци-
онална сигурност чрез качествено 
образование би следвало да се насо-
чи към създаване на необходимата 
култура на сигурност, която да мо-
тивира натрупването на качествени 
компетентности, гарантиращи со-
циалната сигурност, а в резултат на 
това да се осъществи планираното 
разпределяне на ресурсите, от една 
страна, и търсенето на възмож-
ности за преодоляване на риска, от 
друга. Според Слатински9 „с новата 
стратегическа логика..., съгласно ко-
ято на преден план излизат не само 
пасивното гарантиране на сигур-
ността и опазването на статукво-
то, а проактивното мислене и дейс-
твие, т.е. идентификация, анализът 
и оценката, въздействието и мони-
торингът на риска“.

В търсене на отговор как образо-
ванието би повишило своята ефек-
тивност по посока на изпълнението 
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на Стратегията за национална си-
гурност проведохме допитване до 
57 директори10 на учебни заведения 
в 14 общини в България11. Търсенето 
мнение беше по посока на отношени-
ето автономност на управлението 
на училищата към информираност и 
прозрачност на дейностите, както и 
интегриране на политиката на учи-
лището в общинската и национална-
та политика за развитие.

Информираност, прозрачност на 
политиката в училище и интегри-
раност в общинската политика на 
дейността на училището биха спо-
могнали за „оптимизиране на разпре-
делението на ресурсите“, изпълнение 
на изискуемите условия за гаранти-
ране на националните интереси чрез 
постигане на националните стандар-
ти, както и интегриране на дейност-
та на училището към „културно-ис-
торическото наследство“, като се 
формират граждански активни лич-
ности, зададени в Стратегията за 
национална сигурност.

В търсене на решение на тези 
проблеми на директорите бяха пос-
тавени няколко групи въпроси. Пър-
вата беше свързана с приоритети-
те, зададени от комисаря по образо-
вание Андрула Василиу, за постигане 
на: умения и достъп до образование 
и обучение, ориентирано към пазара; 
мобилност с учебна цел и възмож-
ности на младите да пътуват; кул-
турно изразяване и творчество сред 
всички хора. Втората група въпроси 
бяха за възможностите за провежда-
не на хармонизирана училищна поли-
тика с местната власт и общност. 
С третата група въпроси се потърси 
възможност за открояване на инди-
катори за оценяване на добри прак-
тики в тази насока.

Данните, събрани чрез въпросни-
ците, очертават следната картина 
по отношение на готовността на 
директорите да потърсят възмож-
ностите за повишаване ефектив-
ността на дейността в училище 
чрез публичност и информираност. 
Според тях значение в тази посока 
би имало публичното представяне на 
информация по отношение на: про-

фила на училището; движението на 
учениците; реализацията им в извън-
класните форми; постиженията им 
в олимпиади и национални състеза-
ния; реализацията на учениците след 
завършване на територията на об-
щината; други. Между 73 % и 92 %, 
от директорите смятат, че пред-
ставянето на информация по тези 
показатели би била от значение за 
местната общност. Само 14 % са 
на мнение, че може да има и други 
акценти в информацията, които да 
изграждат публичния образ на инсти-
туцията. Трябва да отбележим фак-
та, че информация по тези парамет-
ри директорите дават всяка година 
в административните си отчети. 
Така че изнасянето ù и в публичното 
пространство не би било трудно и 
не налага допълнително мотивиране 
по отношение на нейната подготов-
ка. Друг е въпросът доколко е гото-
ва местната общност за приемане и 
прилагане на тази информация.

Следващият въпрос разширява 
възможността да проследим доколко 
е готова системата да отвори про-
странството си и да го представи 
публично. Пита се доколко е важно 
да има информация за: резервната 
банка кадри учители, които поемат 
часовете на отсъстващите учители; 
допълнителните педагогически услу-
ги, които се предоставят на тери-
торията на училището; програмите 
за отворени врати – открити уро-
ци, свободно време на учениците и 
т.н. Във виждането на директорите 
най-малка популярност имат про-
грамите на „отворените врати“ на 
училището. Само 7 % смятат то-
ва за важно. Вероятно не е случай-
но, тъй като дейности, които са 
вътрешна инициатива на учителите, 
не се отчитат с национални крите-
рии. Което в случая прави незначима 
тази информация. Във връзка с това е 
важно да се потърсят механизмите за 
промяна на отношението към непос-
редствената работа на територията 
на училището, както и как тя проме-
ня степента на удовлетвореност на 
ползващите образователната услуга – 
деца, родители, общности.
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Подобна е и картината, която се 
очертава по отношение на присъс-
твието на родителите в училищния 
живот. Директорите смятат, че е 
важно информирането за дейността 
на родителското настоятелство, 
както и за организираната дейност 
в свободното време на децата. До-
като участието в родителските 
срещи и тяхното обвързване с учеб-
но-познавателния процес не е на вни-
манието им.

Обобщено, данните от първата 
група въпроси, свързани с информира-
ност и публичност на дейността в 
училище, говорят за наличие в систе-
мата на формализирана готовност 
за преодоляване на липсващия диалог 
на училището с местната общност. 
Информацията, която описва базис-
ната картина на дейност в учили-
ще, и в момента е налична, но тя не 
се представя популярно на местна-
та общност. Това поставя в доста 
изолирана позиция училищната инс-
титуция по места. Което намаля-
ва ефективността на формираните 
компетентности по време на обуче-
нието на децата.

Информацията, която не е адми-
нистративно формализирана и засяга 
конкретните творчески решения на 
педагогическия екип при изпълнение 
на общите изисквания, не е готова 
за публично представяне и трябва да 
се работи в посока към нейното мо-
делиране и възможности за това.

Във втората група въпроси се ин-
тересувахме доколко и как „е балан-
сирано съчетаване на националните 
стандарти и очакванията на мест-
ната общност и родителите12“. Във 
връзка с това директорите бяха по-
питани доколко представянето на 
някои детайли от текущия живот в 
училище биха спомогнали за промяна 
на мястото и ролята му в живота 
и перспективите за развитие на мес-
тната общност. Тези детайли бяха 
потърсени в областта на учебно-въз-
питателната дейност, гарантиране 
на сигурността на децата в училище 
и осигуряване на допълнително фи-
нансиране.

По отношение на информираност, 

свързана с учебно-възпитателната 
дейност, директорите смятат, че е 
важна информацията по отношение 
на „тематичната натовареност на 
учебната година“ – 95 %, следвано 
от „специалните дейности по осигу-
ряване на качествени условия на уче-
не“ – 42 %, след което се нарежда 
„програмата за интегриране“ – 33 %. 
Това ранжиране отговаря на специ-
фичната организация на процеса на 
обучение в съвременната урокоцен-
трична образователна система. Сис-
темата е ориентирана към знанията 
на учениците, към структурираната 
фронтална организация на учебното 
време, а не към личността на уче-
ника и неговото индивидуално разви-
тие. В контекста на дадените отго-
вори на директорите, които могат 
да бъдат препотвърдени от данните 
на учителите в международното из-
следване ТАЛИС13, постигането на 
целите на социалната сигурност не 
би било реално днес. Оптимизирано-
то разпределяне на ресурсите не би 
могло да стане спрямо „неличност-
но“ ориентирани компетентности у 
подрастващите, формирани в услови-
ята на урокоцентрично обучение.

Бихме могли да допълним, че иде-
ята за политика за социална сигур-
ност е свързана с „ограничаване на 
възможността от рискови и запла-
хи“ на нивото на образованието, а 
постигането на това е чрез форми-
ране на „култура на риска“. Съвре-
менната действителност е изпълне-
на с „рискова социализация и морални 
девиации14“. Дори само тези особе-
ности на средата, в която функци-
онира системата на образование, са 
достатъчни, за да я определим като 
усложнена и водеща до трудно фун-
кциониране и ниска ефективност. 
Тази неефективност е отчетена в 
отговорите на ученици, в допитване 
на организация „Децата на София“. 
Учениците са попитани „кои са най-
важните проблеми във вашето учи-
лище15“. Според отговорите се от-
кроява липсата на дисциплина – 60 % 
го заявяват ученици от V–VІІ клас, а 
47 % – от VІІІ–ХІІ клас. След това 
се открояват агресията и насилие-
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то в училище – 58 % от учениците 
в V–VІІ клас, а 28 % – от VІІІ–ХІІ 
клас. На следващо място е споделена 
„безпомощността на учителите да 
се справят с реда“ – 40 % от уче-
ниците в VІІІ–ХІІ клас, а 28 % – от 
V–VІІ клас. Това са данни, които 
изискват нов прочит на тезата за 
култура на риска и изпълнението на 
задачите, поставени в Стратегията 
за национална сигурност. Според Н. 
Слатински16, когато се изясняват 
приоритети и проблеми, свързани 
с управление на сигурността, е не-
обходима да се анализира „първо на 
кого трябва да бъде гарантирана 
сигурността – индивиди, общество, 
държава, регион, алианс“. От пред-
ставеното мнение на учениците учи-
лището като система не може да се 
справи с базисно задължение по отно-
шение на сигурността. Следовател-
но на дневен ред е не само дебатът 
за готовността за действие на учи-
лищната институция при бедствия и 
аварии, а и състоянието на текуща-
та сигурност, изисквана в условията 
на съсредоточаване на групи от хора 
в определено пространство и време. 
Отговорността към сигурността 
на учебното време и пространство 
е важен момент от процеса на фор-
миране на цялостната култура на 
риск.

В тази втора група от въпроси 
директорите бяха попитани дали 
смятат, че е добре да се формира 
политика за сигурност на децата в 
училище. Според 33 % от тях това 
е необходимо и се налагат специал-
ни дейности в тази посока. За 87 % 
е нужно „включване на учениците в 
планирани активности за формиране 
на умения за предпазване и защита 
в ситуации на риск от различен ха-
рактер“.

Безспорно е, че гарантирането на 
социалната сигурност на децата в 
училище е свързано и с намиране на 
допълнително финансиране и стиму-
лиране на доброволческите дейности 
на родители и бивши ученици. Във 
връзка с това 96 % от директорите 
смятат, че допълнителното финан-
сиране ще дойде чрез проекти, 77 % 

намират възможност за това чрез 
предоставяне на допълнителни педа-
гогически услуги, а 82 % смятат, че 
е важно привличането на добровол-
чески труд.

От втората група въпроси се 
очертават някои съществени за-
дачи, които да бъдат решавани на 
равнище образователна институ-
ция. Създаването на автономност 
на институцията не отменя кон-
трола над състоянието на риска 
на територията на училището. С 
промяната на стратегията за наци-
онална сигурност и посочването на 
необходимостта за преодоляване на 
ситуации на риск се налага разработ-
ване на динамична политика, която 
да реагира гъвкаво на възникващите 
ситуации на заплаха на сигурността 
от различен характер. Формирането 
на културата на риск в условията на 
новото информационно общество е 
задача с нов профил и нов тип на 
решения. Това предполага преди дис-
кусията (или поне паралелно с нея) за 
въвеждане на военно обучение в учи-
лище да се направи анализ и обсъди 
каква нова култура ще се формира 
с него и как тези нови умения ще 
се впишат в основната задача – съз-
даване на условия за социална сигур-
ност у подрастващите като част 
от националната сигурност.

Трета група въпроси търсеше от-
говор как ще бъдат открити и пред-
ставени в публичното пространство 
добрите практики. Те бяха ориенти-
рани към повишаване квалификация-
та на учителите и професионална-
та им отговорност, отчетена чрез 
иновативност, автономност, удов-
летвореност на очакванията; анга-
жиране на родителите в училищния 
живот; ангажиране на училището с 
каузите на съвременното общество, 
като екология, технологии, сигур-
ност. В отговорите мненията на 
директорите се разпределят между 
70 % и 92 %. Отново трябва да от-
бележим, че търсените индикатори 
са в рамките на сега функционира-
щата система на администриране 
на процеса. Директорите приемат, 
че трябва да се отчита творчески-
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те, иновативните решения на учи-
телите в клас във висок процент, 
защото това е информация, която 
сега служи за реализиране на дифе-
ренцираното заплащане на труда 
на учителите. Необходимо е малко 
допълване на този модел, за да се 
превърне той в индикатор, по кой-
то да се отчита доколко и как учи-
лището изпълнява изискванията на 
стратегията за социална сигурност 
на учениците. Директорите разчи-
тат и на родителите във висок про-
цент.

Създаването на нов модел на 
култура на риска на съвременното 
общество означава реална промяна 
по отношение на публичното пред-
ставяне на училището. Наложител-
но е отварянето на неговите врати 
за всички ангажирани в процеса, но 
не само по време на тържествени 
представяния на резултатите. Кон-
солидирането на нов тип отношения 
на територията на училището ще 
допринесе за създаване на социална 
сигурност, която е част от нацио-
налната сигурност.
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лиянието е един от най-важ-
ните концепти за разбиране 
на човешкото поведение и 

обект на изследване на различни на-
уки. В най-широк смисъл обхваща вся-
ка промяна във вярванията, нагласи-
те и поведението, която е резултат 
от междуличностно взаимодействие. 
Изследването на социалното влияние 
е в центъра на социалната психоло-
гия1. В по-тесен смисъл социалното 
влияние се отнася до междуличнос-
тните процеси, фокусирани повече 
върху промяна на поведението на 
хората, а по-малко – върху техните 
мисли и чувства2. Понякога термини-
те „влияние“, „убеждаване“, „пропа-
ганда“, „манипулация“, „подчинение“, 
„поведенческо съгласие“, „психично 
принуждение“ се използват взаимоза-
меняемо, макар да е неточно. Смя-
таме, че влиянието е по-общото по-
нятие, докато останалите термини 
описват различни негови модели3. В 
специализираната литература често 
се подчертава, че източникът на со-
циално влияние може да има или да 
няма намерение да влияе на обекта 
на влияние4. Тук ще изследваме стра-
тегиите и техниките, които се из-
ползват, за да се повлияе преднаме-
рено (с цел) на други хора в различен 
контекст. С други думи, начините 
и моделите на поведение, които се 
използват, за да се повлияе на въз-
приятията и процесите на вземане 
на решение, така че да се промени 

СТРАТЕГИИ И ТЕХНИКИ 
ЗА ПРЕДНАМЕРЕНО ВЛИЯНИЕ 

И ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА СЪПРОТИВИТЕ

Доцент Георги КАРАСТОЯНОВ

поведението на хората в съответс-
твие с определени цели, дори това 
да противоречи на техните инте-
реси. Представените техники се из-
ползват и са ефективни в различни 
сфери – в лидерската практика, при 
преговаряне, в психологически опера-
ции, PR-дейности, междуличностно 
общуване, т.е. във всички области на 
живота, когато искаме да променим 
поведението на хората в желаната 
от нас посока.

За да бъдат изследвани техники-
те за преднамерено повлияване, би 
следвало да изясним някои аспекти 
от регулацията на „поведението. 
Много от решенията, които взема-
ме, се характеризират с колебания, 
противоречивост, двойственост. 
Причините за избиране на дадено 
действие е съпроводено с причини 
за неизбирането му. Изборът на ал-
тернатива предполага да се наслаж-
даваме на ползите, но и да плащаме 
определена цена за тях. Всеки орга-
низъм изследва различни алтернати-
ви, за да избегне опасностите, които 
крие средата, която го заобикаля. 
Още от най-ранните форми на жи-
вот еволюцията е програмирала две 
различни неврохимични системи в 
мозъка, дейността на едната е на-
сочена към откриване, оценяване и 
подхождане към възможностите, а 
на другата – към възприемане, оце-
няване и избягване на рискове и опас-
ности. Идеята, че две отделни тен-

¬
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денции са в основата на човешкото 
поведение и го регулират, не е нова. 
Тенденциите на подхождане (към) и 
избягване (оттегляне, бягство) от 
целта имплицитно се съдържат в 
трудовете на Зигмунд Фройд. През 
50-те и 60-те година на миналия век 
се изследва интензивно допускането, 
че тези тенденции са управлявани 
от различни структури на нервната 
система. През последните години се 
възроди интересът към този подход, 
наричан с различни имена*.

Тези две ориентации представят 
индивидуални различия в чувствител-
ността на двете неврологични сис-
теми5 и техните отговори към ре-
левантни сигнали от средата6. Сис-
темата за задържане (потискане) 
на поведението (Behavioral Inhibition 
System – BIS) е чувствителна към на-
казания, липса на награди и новости. 
Тя потиска поведение, което може 
да доведе до негативни или болезнени 
резултати. Активирането ù води до 
потискане“ на поведение, насочено 
към целта. BIS е отговорна за прежи-
вяването на негативни емоции, като 
страх, тревожност, фрустрация, 
тъга, в отговор на такива сигнали7. 

Нагласата е като цяло песимистич-
на и е насочена към минимизиране на 
грешките в дейността8. Всъщност 
основната цел на BIS е да предот-
врати или да спре поведение, което 
би могло да доведе до наказания или 
загуба на награди и ползи9. Въпреки 
че основната функция е задържане на 
поведението, BIS може да мотивира 
поведение, насочено към оценяване 
на риска, повишаване на вниманието 
и възбуда.

Системата за активиране на 
поведението (Behavioral Activation 
System – BAS) е чувствителна към 
сигнали за награди и избягване на 
наказанието (или липсата на наказа-
ние). Активността на тази система 
тласка човек да започне или продължи 
движението към целта. Тя е отго-
ворна за преживяването на позитив-
ни чувства, като надежда, повишено 
настроение, щастие. Нагласите са 
по презумпция оптимистични, акцен-
тира се върху това да се постигне 
успех и да не се пропусне потенци-
ална възможност. Функцията ù е да 
внимава за опасности и загуби и да 
потиска действия, които водят до 
такъв резултат.

Тези две фундаментални ориента-
ции, регулиращи поведението на хо-
рата („промотивен фокус“ и „преван-
тивен фокус“10), предизвикват раз-
лични емоционални последици. Не-
възможността да се получат ползи 
води до отпадналост и тъга, докато 
невъзможността да се избегнат вре-
ди – до тревога и гняв. Двете систе-
ми репрезентират различни структу-
ри в нервната система и се допуска, 
че тяхната чувствителност е орто-
гонална и би следвало да са възможни 
четири комбинации или типа поведе-
ние11. В този смисъл индивидуалните 
различия в предпочитанието към ед-
ната или другата система предпола-
гат ефективност на различни модели 
на влияние и съответстващите им 
различни техники.

Тези основни структури в мозъка, 
които регулират поведението, как-
то и индивидуалните различия пред-
полагат, че има два пътя, по които 
може да се влияе на хората. Единият 

* Тенденцията за подхождане към цел-
та  е наричана система за активиране на 
поведението (behavioral activation system, 
Fowles, 1980; Cloninger, 1987), поведенческа 
система за подхождане (behavioral approach 
system, Gray, 1981, 1987, 1990, 1994a, 
1994b), ангажираща поведенческа система 
(behavioral engagement system, Depue, Krauss, 
Spoont, 1987), улесняваща поведението сис-
тема (behavioral facilitation system, Depue, 
Collins, 1999). Тенденцията към оттегляне 
и избягващо поведение е наричана систе-
ма за задържане на поведението (behavioral 
inhibition system, Cloninger, 1987; Gray, 1981, 
1987, 1990, 1994b) или система на от-
дръпване, оттегляне (withdrawal system, 
Davidson, 1984, 1988, 1995, 1998). Независи-
мо от различния понятиен апарат се смя-
та, че тези две системи имат частично 
различни невронни субстрати и влияят по 
различен начин на действията (Carver, C. 
S., 2006). Approach, avoidance, and the self-
regulation of affect and action. Motivation and 
Emotion, 30, pp. 105–110.)
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начин акцентира на ползите от дейс-
твието, продукта или услугата, т.е 
увеличава привлекателните черти на 
искането или предложението и се на-
рича алфа път, а използваната стра-
тегия за повлияване, която се стре-
ми да увеличи привлекателността 
на алтернативата, се наричат алфа 
стратегия. Избрана е първата буква 
от гръцката азбука, защото в пове-
чето случаи тази стратегия е първа-
та, която се предприема. Вторият 
път на повлияване, омега пътят, ра-
боти чрез откриване на опасностите 
и намаляване на притесненията от 
възприемането на дадено поведение, 
продукт или услуга, към намаляване 
на негативните черти при възприе-
мане на дадена алтернатива, водещо 
до снижаване на предпазливостта12. 
Следователно омега стратегията за 
влияние има за цел да премахне или 
неутрализира естествените съпро-
тиви, които всеки изпитва. Избра-
на е тази гръцка буква, защото е 
универсален знак за съпротивление, 
а и е последната буква в гръцката 
азбука, което символизира, че това 
е стратегия, която обикновено се 
разглежда като последен вариант за 
действие. Създателят на тази кон-
цепция Ерик Ноулс13 смята, че раз-
граничаването на двете стратегии 
за влияние е значително повече от 
евристична категоризация и повиша-
ва ефективността на действията за 
повлияване.

АЛФА СТРАТЕГИЯ ЗА ВЛИЯНИЕ

В чисто исторически план из-
следването и развитието на модели-
те на влияние като че ли се фокуси-
ра най-вече върху изследване на алфа 
техниките, като се започне от ре-
ториката на Аристотел и до наши 
дни, с най-авторитетните изследо-
ватели на нашето време в тази об-
ласт, като Робърт Чалдини, Антъни 
Пратканис, Елиът Арансън, Ричард 
Перлоф.

Може би най-впечатляващият 
труд в областта на алфа стратеги-
ята и съответстващите ù техники 
е „Влиянието. Психология на убежда-

ването“ на Робърт Чалдини, издаден 
през 1984, а на български език – през 
2006 г.*, в който той формулира 
шест универсални принципа на влия-
нието – реципрочност, отговорност 
и последователност, социално одоб-
рение, харесване, власт и авторитет, 
дефицит. Така че представянето на 
основните алфа техники до-голяма 
степен е повлияно от тях. По късно 
Кевин Хоган14 предлага 10 принципа 
на влиянието, но те преповтарят 
основните принципи, формулирани 
от Чалдини, като са обогатени с 
някои от новите открития в пси-
хологията, отнасящи се по-скоро до 
технологията на приложението им.

Алфа техниките се справят със 
съпротивата, като я разбиват пос-
редством добра реторика, свеждаща 
се до описване на ползите, или пос-
редством прибавяне на стимули, или 
пък чрез повишаване на доверието 
към източника на влияние. Според 
Ноулс проблемът при тях е, че дори 
да са успешни при преодоляване на 
съпротивите, те не намаляват без-
покойствата и не отслабват опасе-
нията на убеждавания.

Като цяло алфа техниките след-
ват модела на Аристотел и засягат 
източника на посланието, самото 
послание и контекста, в който това 
послание е излъчвано.

Първата алфа техника е възприе-
мане на източника на убеждаващото 
послание като заслужаващ доверие, 
което увеличава податливостта на 
влияние, защото е възприет като 
харесван от целевата аудитория, 
близък по характеристики до нея, но-
сител на легитимна власт, експерт 
по проблема, популярен.

Посланието би влияло по-силно, 
ако източникът е физически привле-
кателен. Чалдини15 посочва, че тази 

* През 2001 г. е пуснато четвърто пре-
работено издание: Cialdini, R. B. (2001) 
Influence: Science and Practice. Forth Edition. 
Allyn & Bacon. На български език: Чалдини, 
Р. Влиянието: Психология на убеждаване-
то. Издателство Изток–Запад. София, 
2006 (преводът е по първото и второто 
издание от 1984 и 1993 г.).
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реакция е автоматична и се задейс-
тва без предварително обмисляне. В 
социалната психология това се нари-
ча „ефект на ореола“ и има предвид, 
че определена положителна черта 
на даден човек става определяща за 
начина, по който бива възприеман 
цялостно. Редица изследвания показ-
ват, че има склонност да се припис-
ват автоматично на хора с красива 
външност положителни черти, като 
талант, любезност, честност, ин-
телигентност, нещо повече, склонни 
сме да мислим, че те са били по-мал-
ко палави като деца, при това без да 
си даваме сметка за ролята на фи-
зическата привлекателност за тези 
наши преценки16. Хората са по-склон-
ни да се повлияят и от човек, въз-
приет като близък по характеристи-
ки до целевата аудитория – харесват 
се и се влияят от тези, които прили-
чат на тях като черти на характе-
ра, изразени мнения, произход, начин 
на живот, облекло, автомобил и др. 
Притежаването на легитимна власт 
прави хората по-податливи на влия-
ние, защото тя е свързана с контрол 
над различни възможности за санк-
циониране на поведението (награди и 
наказания). Хората се подчиняват на 
авторитета, защото го възприемат 
и като експерт по проблема. Атри-
бутите на властта могат да бъдат 
най-различни – полицейска униформа, 
бяла престилка и слушалки, църковно 
расо, титли (доктор, професор, гене-
рал, комисар, министър), документи, 
служебен автомобил или синя лампа 
на автомобила и т.н. Харесваме и се 
влияем и от неща, които са ни поз-
нати – например популярни комуни-
катори. Колкото повече дадено лице 
се е появявало по телевизията или се 
е чувал гласът му по радиото, тол-
кова повече при последвалото общу-
ване зрителите го харесват и биха 
се повлияли от него. Тези характе-
ристики на източника на посланието 
са по-важни обаче, ако убеждавани-
ят предпочете периферния път на 
вземане на решение. Ако обаче има 
мотивацията и способността да из-
следва по-задълбочено посланието, 
т.е. да избере централния път, вли-

янието на източника на посланието 
намалява17.

Елиът Арансън обобщава изследва-
нията в тази област:

• На мненията ни могат да пов-
лияят отделни лица, които са ед-
новременно специалисти и вдъхват 
доверие.

• Доверието към комуникатора 
(и неговата ефективност) може да 
нарасне, ако той поддържа позиция, 
която очевидно е в противоречие с 
личните му интереси.

• Доверието към комуникатора 
(и неговата ефективност) може да 
нарасне, ако той не дава вид, че се 
старае да повлияе на мнението ни.

• Когато става въпрос за мнение 
и поведение, свързани с по-маловаж-
ни проблеми, ако харесваме даден чо-
век и можем да се идентифицираме с 
него, мнението и поведението му ще 
имат по-голямо влияние върху наше-
то мнение и поведение, отколкото 
съдържанието им обикновено пред-
полага.

• Когато става въпрос за мнение 
и поведение по маловажни проблеми, 
ако харесваме даден човек, склонни 
сме да се повлияем от него, макар да 
е ясно, че той се старае да ни влияе 
и извлича полза от това.

Втората алфа техника, която се 
отнася до посланието, отправено 
към убеждавания, е да го направим 
по-убедително. Става дума за сил-
ни аргументи на посланието, които 
оправдават и правят привлекателно 
действието и го предизвикват или 
подбуждат. Когато хората желаят 
и са способни да слушат посланието 
(т.е. сработва централният път на 
влияние), силните аргументи са по-
убеждаващи от слабите. Изследва-
нията на Пети и Качиопо показват, 
че посланията са по-убеждаващи, ко-
гато се представят състоятелни и 
неоспорими причини за определено 
действие или вярване, но само ако 
едновременно са налице две усло-
вия – възбуден е интересът на полу-
чателя на посланието и когато то е 
лесно за разбиране18. Изследванията 
разкриват допълнителни характерис-
тики на посланието, които въздейс-
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тват на убедителността му, като 
открояване от другите послания или 
оригиналност, апелиране към страх 
или конкретни емоции, използване на 
хумор в него, за да се предразположи 
убеждаваният. Тези характеристики 
на посланието могат да влияят и 
в двете посоки19. Посланието е по 
убедително когато аргументите са 
генерирани от самите убеждавани, 
отколкото когато бъдат прочетени 
или просто чути. Смислени аргумен-
ти, които многократно са повта-
ряни, са по-влияещи от еднократно 
чути или прочетени20.

Следващите техники са свърза-
ни с контекста, в който поставяме 
посланието – да бъде социално при-
емливо, свързано с предишни наши 
действия, в контекста на ценност-
та и дефицита, свързано със социал-
ните отношения (реципрочността) 
или пък рамкирано по такъв начин, 
че да бъде възприето като носещо 
допълнителни ползи.

Третата алфа техника е свързана 
със социалното валидизиране на убеж-
даващото послание, или както Чалди-
ни го нарича, принцип на социалното 
одобрение, който гласи, че „един от 
начините да определим кое е правил-
но и кое не, е да установим кое е 
правилно според другите“21. Склон-
ността да смятаме едно действие 
за по-уместно, когато и другите го 
вършат, е типичен пример за еврис-
тика, или съкратен път за вземане 
на решение. Нещо повече, колкото 
повече хора намират дадена идея за 
добра (полезна, адекватна, разумна), 
толкова по-вероятно е това наисти-
на да е така. Този принцип има важ-
на утилитарна функция – обикновено 
ни върши работа и е полезен, защото 
правим по-малко грешки, ако действа-
ме в съгласие с общоприетото, от-
колкото в противоречие с него. Това 
дава възможност в много ситуации 
да вземаме най-точните решения, но 
от друга страна, ни прави уязвими на 
влияние. Уолтър Липман казва: „Там, 
където всички мислят еднакво, никой 
не мисли кой знае колко“. Модата, 
тийнейджърските увлечения, паника-
та или хулиганството на тълпата 

от футболни запалянковци са крайни 
примери за ефективността на този 
модел на влияние. „Социалното дока-
зателство“ кое е правилно повечето 
извличат не от физическата, а от 
социалната среда. На довода, че хо-
рата често са подтиквани от жела-
нието да мислят за себе като уни-
кални, включително в избора, който 
правят, Чалдини отговаря с думите 
на един консултант по продажби: 
„Тъй като 95 % са имитатори, хо-
рата биват убеждавани по-лесно от 
действията на другите, отколкото 
от всяко друго доказателство, кое-
то можем да им дадем“. Разбира се, 
тази техника не е универсална, при 
едни условия се проявява по-силно, а 
при други – по-слабо. Например в си-
туации, когато хората се чувстват 
несигурни, вероятността да решат 
как да постъпят в зависимост от 
онова, което правят другите, е го-
ляма. Тази стратегия обаче рабо-
ти още по-ефективно, ако другите 
приличат на нас. По-склонни сме да 
следваме примера на подобен на нас, 
отколкото на различен.

Четвъртата алфа техника за 
повлияване е да подтикнем към мал-
ки стъпки или да прерамкираме по-
ведение или предишни действия на 
целевата аудитория, така че то да 
изглежда консистентно с исканото 
поведение. Става дума за възползване 
от естествения човешки стремеж 
да бъдем верни на себе си и последо-
вателни в действията си. Акценти-
рането върху обвързаността, отго-
ворността и последователността в 
поведението е възможност да бъдеш 
консистентен с Аз-образа и предишни 
действия. Непоследователността се 
възприема от много хора като запла-
ха за самооценката. Според Чалдини 
този принцип е дълбоко заложен в чо-
вешката природа и е скрит източник, 
направляващ поведението ни. „Изра-
зява се, най-просто казано, в нашето 
почти маниакално желание да бъдем 
(и да се показваме) последователни в 
онова, което вършим. Щом веднъж 
сме направили избор или сме изра-
зили становище, сами или под чужд 
натиск си налагаме да действаме в 
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съответствие със заявената позиция. 
Чувстваме се задължени да реагираме 
по начини, които потвърждават на-
шето по-ранно решение“22. Нещо по-
вече, продължава Чалдини, след като 
веднъж е заявена някаква позиция, 
потребността от последовател-
ност кара хората да променят сво-
ите нагласи и вярвания, за да бъдат 
в съответствие с решението, което 
са взели, или това, което са направи-
ли. Те просто убеждават себе си, че 
техният избор е правилен и това ги 
кара да се чувстват много по-добре. 
Вероятно да бъдеш непоследователен 
в мислите и действията, е заплаха за 
самооценката. Метафорично казано, 
„последователността, желанието да 
бъдеш верен на себе си, е силно лепи-
ло, спояващо личността към опре-
делено поведение“23. Нерядко тя ни 
принуждава да действаме по начини, 
които са в очевидно противоречие 
с нашите интереси. За да разберем 
защо последователността е толкова 
мощен мотив за действие, е важно 
да знаем, че при повечето обстоя-
телства тя бива високо оценявана и 
изпълнява адаптивна роля. И обрат-
но, непоследователността най-често 
се проявява като нежелана индиви-
дуална черта. Човек, чиито убежде-
ния, думи и действия не си съответ-
стват, може да бъде възприет като 
нерешителен, объркан, двуличен, дори 
психично болен. Високата степен на 
последователност обикновено се асо-
циира с лична и интелектуална сила. 
Затова я прилагаме автоматично, 
дори в ситуации, когато е по-добре 
да не го правим. Когато заемеш по-
зиция, трябва да си последователен. 
С други думи, хората се държат по 
начин, съответстващ на предишни 
техни мнения или поведения по даден 
въпрос24.

Петата алфа техника е свързана 
с това да рамкираме ефекта на иска-
ното от нас поведение като свърза-
но с недостатъчността или дефицит-
ността, т.е възможностите изглеж-
дат по-ценни за нас, когато тяхната 
наличност е ограничена. Допуска се, 
че дефицитът възпламенява няколко 
процеса:

• Недостатъчността подсказва 
социален консенсус, че нещото е же-
лано, че е рядко, защото много хора 
го искат.

• Дефицитът предполага състеза-
ние и получаването на нещо, което 
е рядко, предполага, че е спечелено 
съревнование.

• Мисълта за потенциална загуба 
играе голяма роля за вземането на 
решения. Изглежда за хората по-си-
лен стимул е мисълта, че ще загубят 
нещо, отколкото че ще спечелят 
нещо със същата стойност, пише 
Чалдини, а теорията на Канеман и 
Тверски твърди, че повечето хора са 
склонни да рискуват не когато са из-
правени пред потенциална печалба, а 
когато очакват потенциална загуба.

• Дефицитът (особено на време) 
затруднява процеса на вземане на 
решение и предполага по-евристични 
(съкратени) модели на вземане на ре-
шение25.

От гледна точка на теорията 
за реактивната съпротива на Джак 
Бреем с намаляване на достъпните 
възможности намалява и нашата 
свобода, следователно човек реагира, 
като се стреми да възстанови кон-
трола. Когато свободният избор е 
ограничен, нуждата да възстановим 
свободата си ни кара да го желаем. 
Ако трябва да си послужим с тер-
мините на системно-евристичния 
модел, сработва евристиката дефи-
цитно = ценно.

Следващата алфа техника е свър-
зана с включване на нормата за реци-
прочност в повлияващия контекст. 
Възможността да върнеш дълг или 
миждуличностно задължение е друг 
подтик, който може да направи едно 
послание по-убеждаващо. В чисто 
практически аспект това означава 
да направим някому малка услуга, 
преди да отправим искане към него. 
Социалнопсихологическото обяснение 
е, че малката услуга създава взаимо-
отношения и включва нормата на 
реципрочност, т.е. задължение да се 
върне услугата. Ако някой ни напра-
ви услуга, искаме да му се отплатим 
по същия начин. Нормата за реци-
прочност обикновено работи добре, 
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когато трябва да се постигне взаим-
но сътрудничество.

Седмата алфа техника е свързана 
с добавяне в посланието на допълни-
телни подбуди и поощрения, или рамки-
ране на посланието по такъв начин, 
че убеждаваният да остане с впечат-
лението, че ще получи допълнителни 
ползи. Те могат да бъдат материални, 
междуличностни и личностни. Най-
добре този принцип се илюстрира от 
телемаркетинга, който ни предлага 
намаляване на цената или допълни-
телни продукти, опитвайки се да ни 
убеди да купим рекламираните стоки. 
Това не е българско изобретение – да 
се използва техниката „безплатен 
подарък“, бонуси или специална цена 
за „купете веднага“, както и други 
варианти на техниката „но това не 
е всичко“. Признаваме или не, това 
са ефективни техники за убеждава-
не, които работят добре в цял свят, 
включително в България.

СЪПРОТИВИ СРЕЩУ ВЛИЯНИЕ

Хората реагират спонтанно спря-
мо опитите за влияние при искане на 
съгласие или извършване на определе-
ни действия. Понякога казват „не“, 
без да знаят защо – просто така им 
се струва правилно26. Тези отрица-
телни реакции на опитите за влия-
ние (и промяна) най-често се дефи-
нират като съпротива. Всъщност, 
освен като резултат за липсата на 
съгласие или промяна при излагане на 
убеждаващи послания в социалнопси-
хологическата литература, съпроти-
вата се разглежда и като психоло-
гически процес, мотивация, качества 
на нагласите и хората27.

Съпротивата като резултат се 
отнася до непроменяне на поведени-
ето или нагласите или пък до пос-
тигането на промяна, различна от 
убеждаващото послание – например 
ефекта на бумеранга (хората проме-
нят нагласите или поведението си 
в противоположна на исканата от 
източника на влияние посока). Като 
психологически процес съпротивата е 
свързана с различни механизми, чрез 
които хората не допускат убежда-

ващите послания да променят нагла-
сите или поведението им. Например 
на опити за повлияване се отговаря 
с контрааргументи или негативни 
мисли, подценяване или дискредити-
ране на източника на влияние, както 
и преживяване на негативни емоции 
и атрибутирането (приписването 
им) на източника на посланието или 
на самото послание. Съпротива-
та като мотивация (мотивационно 
състояние) означава да си поставиш 
за цел да се съпротивляваш на ати-
тюдната промяна или да запазиш 
съществуващата нагласа (атитюд). 
Като източници на съпротива са 
идентифицирани редица специфични 
мотиви. Реактивното съпротивле-
ние например включва мотивацията 
да поддържаш или възстановиш сво-
бодата28. От гледна точка на теори-
ята за когнитивния дисонанс на Фес-
тингер хората са мотивирани за ког-
нитивна консистентност (да бъдат 
последователни във вярванията си). 
Когато се сблъскат с противоречи-
ва информация, те преживяват ди-
сонанс (психологически дискомфорт-
но състояние, произтичащо от не-
консистентността). Фестингер до-
пуска, че в такива случаи се изпол-
зват различни стратегии за изкри-
вяване, за да се намали преживява-
ният дисонанс. Човек, който пуши, 
може да преживява дисонанс от ин-
формация, разкриваща негативните 
ефекти от тютюнопушенето върху 
здравето. За да намали дисонанса, 
той може активно да избягва подоб-
на информация, което ще му позволи 
да поддържа предварителния си по-
ложителен атитюд към пушенето и 
да се съпротивлява на опити за пов-
лияване за отказване на цигарите29. 
Като качество съпротивата се из-
ползва за описване на типове нагласи 
или личностни характеристики, кои-
то предразполагат хората да не се 
променят – например склонните към 
силен догматизъм (или авторитар-
ност) или определен тип атитюди, 
характеризиращи се с висока степен 
на твърдост (или достъпност).

В чисто практически план оба-
че човек невинаги е в състояние да 
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осмисли всички гледни точки към 
съпротивата, а и вероятно не е не-
обходимо. Опит за опростяването 
им е разбирането за трите форми 
на съпротива, или трите вида съпро-
тива, резултат от различни причини 
(процес, мотивация и качества) и с 
различни адаптационни цели. Трите 
основни вида съпротива30, които 
затрудняват или възпрепятстват 
повлияването, са съпротива на опи-
ти за влияние (реактивна съпроти-
ва), съпротива срещу предложението 
(скептицизъм или недоверие), съпро-
тива срещу промяна (инертност)31.

Съпротива на опити за влияние 
(реактивна съпротива). През 60-те 
години на миналия век Джак Бреем32 
предлага термина reactance, който 
превеждаме като реактивна съпро-
тива, имайки предвид негативната 
емоционална реакция на отнемането 
на свободата. Теорията за реактив-
ната съпротива (Reactance theory) е 
сред най-широко изследваните в кон-
текста на съпротивата на социално 
влияние. Тя допуска, че мотивацията 
да поддържаш лична свобода създава 
съпротива срещу влияние. Реактив-
ната съпротива е насочена срещу са-
мото убеждаване, срещу източника 
на влияние и маниера на убеждаване, 
а не към посланието за повлияване 
(молба, предложение, оферта). Реак-
тивната съпротива може да се из-
рази като „Спри, не ме притискай“. 
Тази гледна точка акцентира върху 
афективната/емоционалната стра-
на: „Не го харесвам“, и върху мотива-
ционната (поведенческата) – „Няма 
да го направя“. Когато някой усети, 
че друг му отнема възможността 
за избор или ограничава алтернати-
вите му, той обикновено изпитва 
негативни чувства от нежелание и 
неохота до ненавист, антипатия и 
омраза, което от своя страна сти-
мулира мотивация за съпротива сре-
щу опитите за повлияване и възста-
новяване на застрашената свобода. 
Твърдоглавие, противопоставяне, не-
подчинение, пасивна агресия, симво-
личните и фактическите действия 
за възстановяване на свободата са 
все симптоми на реактивна съпро-

тива. Класическите изследвания на 
Бреем показват, че когато се каже 
на някого, че трябва да избере една 
възможност вместо друга, това на-
малява харесването на препоръча-
ната алтернатива и увеличава при-
влекателността и мотивацията за 
избор на отречената. Нещо като 
привлекателността на забранения 
плод. Може би именно реактивната 
съпротива, предизвикана от забрана-
та на Бог, е накарала Ева да откъсне 
плода на познанието и да го изяде.

Според Бреем два основни факто-
ра стимулират тази форма на съпро-
тива. Първият е свързан с природата 
на заплахата – съпротивата се засил-
ва, когато опитите за повлияване са 
очевидни, безочливи и своеволни, при-
нуждаващи или нежелани. И обратно, 
отслабва в степента, в която те са 
едва доловими, непреки или оправда-
ни. Вторият фактор е свързан с при-
родата на свободата, застрашена 
от опитите за повлияване. Колкото 
повече свободи са застрашени и кол-
кото те са по-важни, толкова съпро-
тивата е по-силна. Всъщност източ-
никът на тази форма на съпротива 
са действията на източника на вли-
яние. В този смисъл тя няма съдър-
жание и не се отнася до съдържани-
ето на посланието (предложението) 
или опита за повлияване. Промяна-
та на съдържанието на предложе-
нието рядко влияе за намаляване на 
тази форма на съпротива. Ако оба-
че опитът за повлияване се смекчи, 
така че степента на заплахата да 
отслабне, намалява и съпротивата 
към промяна. В чисто практически 
аспект „Не може“ винаги предизвик-
ва поне нюанс на реактивна съпро-
тива. Понякога това може да бъде 
използвано за влияние чрез забраната 
на определено действие с надеждата, 
че реактивната съпротива ще бъде 
достатъчно силна, за да инициира 
забраненото действие (т.нар. ревер-
сивна психология). При стрес човек 
не разпознава граматичните катего-
рии, така че „не прави това“ всъщ-
ност често на подсъзнателно ниво 
прозвучава като „направи го“!

Съпротивата срещу предложени-
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ето (скептицизъм или недоверие) е 
изцяло насочена срещу съдържание-
то на посланието. Тя сякаш казва: 
„Не съм убеден, че това е най-добро-
то за мен (най-добрата алтернатива 
за мен). Нейни симптоми са колеба-
нието, съмнението, двоумението, 
двойственото отношение, подроб-
ното и критично разглеждане на 
посланието, противопоставянето, 
възразяването, контрааргументира-
нето и оборването. Хората стават 
предпазливи, когато са подложени на 
влияние (послание или предложение за 
промяна). Те се питат какви са мо-
тивите за това предложение и дали 
представените факти са истинни. 
Обикновено се отхвърлят опитите 
за влияние при съмнение за нечест-
на игра или манипулация. Когато хо-
рата разберат, че са били измамени 
или използвани, те развиват много 
по-силна съпротива. Разкриването и 
избягването на измами е сред най-
мощните движещи сили на човешко-
то поведение. Въпреки че повечето 
са склонни да вярват на ласкател-
ствата и да харесват онези, които 
го правят, те реагират негативно 
на влиянието, когато разберат, че 
ласкателството е средство за мани-
пулиране33.

Скептицизмът акцентира вър-
ху когнитивната страна („Не го 
вярвам“) в по-малка степен на афек-
тивната/емоционалната страна на 
съпротивата („Не го харесвам“). 
Много от онова, което знаем за тази 
форма на съпротива, е благодарение 
на класическите изследвания на Уи-
лям Макгуайър34 през 60-те години на 
миналия век. Той развива теорията 
за имунизацията (inoculation theory), 
която допуска, че както човешко-
то тяло може да бъде предпазено 
от болести, така и вярванията на 
хората могат да бъдат „имунизира-
ни“ срещу пропаганда и убеждаващи 
атаки чрез излагане на първоначално 
слаби атаки срещу тези вярвания, 
които лесно да бъдат отхвърлени 
и опровергани. Макгуайър и Папа-
георгис отправят към изследваните 
лица послания, атакуващи труизми-
те (всеизвестните истини), широко 

разпространени в обществото, кои-
то рядко или изобщо не се подлагат 
на дискусия („Добре е зъбите да се 
мият след всяко ядене“). Допуска се, 
че тези типове вярвания са най-уяз-
вими откъм повлияване, тъй като 
хората почти не притежават опит 
в защитаването им. С други думи, 
вероятно няма да имат „антитела“ 
за тях или мотивация и способност 
да се противопоставят на убежда-
ващи атаки.

Установено е, че когато вярвани-
ята са подложени на слаба атака, по-
казват по-малка атитюдна промяна, 
дори след като са изложени на силна 
атака. Според Макгуайър първоначал-
ното излагане на слаби убеждаващи 
послания усилва съпротивата по два 
начина – първо, увеличава възприяти-
ето за уязвимост на вярванията, сле-
дователно мотивира изграждането 
на защита, и второ – дава възмож-
ност на хората да се упражняват в 
отговор на слаби атаки, което уве-
личава способностите им за съпро-
тива на бъдещи по-силни послания. С 
други думи, за да е в състояние да 
се съпротивлява на влияние, човек се 
нуждае от две неща – мотивация и 
способности. Моделът на Макгуайър 
и в наши дни е стандарт и в научни-
те изследвания, и в практиката.

Съпротивата срещу промяната 
(инертност) не е реакция на източ-
ника на влияние, нито на неговото 
послание (предложението за промя-
на), а стремеж към запазване на 
съществуващото положение. Следо-
вателно смекчаването на опита за 
влияние или промяната на послание-
то едва ли биха ù повлияли. В този 
смисъл инертността е насочена 
към миналото, а не към бъдещето. 
Целта е да се избегнат дезинтег-
рацията, излишното изразходване на 
енергия за обмисляне на нови идеи 
или иницииране на нови действия. 
Симптомите са пасивност, невни-
мание, избягване или неангажира-
ност. Инертността не мотивира 
активно възприемане на опитите за 
влияние и обикновено посланието се 
отхвърля, просто защото предлага 
някаква промяна.
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ОМЕГА СТРАТЕГИЯ 
ЗА ПОВЛИЯВАНЕ 
И НАМАЛЯВАНЕ 

НА СЪПРОТИВИТЕ

Съпротивата е ключът към раз-
биране на същността на влиянието. 
Понякога хората приемат безкри-
тично опитите за повлияване на 
мисли, нагласи поведения и ги про-
менят. Ако това е така във всички 
случаи, следващата част на статия-
та би била безсмислена. Преднамере-
ното влияние е необходимо, когато 
човекът, на когото се опитваме да 
повлияем, не приема опита за влия-
ние, не харесва нещо, не го вярва или 
няма да го направи. Без съпротива 
процесът на преднамерено влияние 
би се свел само до изпълнение на ко-
манди, което изключва наличието на 
свободна воля у обекта на влияние и 
тогава човешките отношения биха 
се свели до софтуерно програмиране 
и изпълняване на команди. Следова-
телно процесът на влияние, подоб-
но на софтуерна програма, явно или 
скрито е насочен към преодоляване 
на съпротива. Преднамереното влия-
ние трябва да се основава на разбира-
нето за съществуването на различни 
форми на съпротива, които възпре-
пятстват промяната, и то трябва 
да бъде насочено към тази форма на 
съпротива, която е актуална и регу-
лира поведението.

Техники за справяне с реактивната 
съпротива на опити за повлияване

Най-ефективната стратегия за 
справяне с реактивното съпротивле-
ние е то да не се предизвиква. Както 
вече посочихме, Бреем дефинира ре-
активното съпротивление като не-
гативна реакция на въображаема или 
реална загуба на свобода за вземане 
на решение. Степента на реактивно-
то съпротивление се влияе от броя 
и важността на свободите, които са 
застрашени, както и от очевидност-
та, бруталността и нахалството 
на заплахата35. Известни са някол-
ко техники за справяне с този тип 
съпротива – минимизиране на искане-

то, деперсонализиране на искането, 
редефиниране на отношенията, при-
знаване на съпротивата, използване 
на истории, събиране на повече „да“, 
даване на избор36.

Най-очевидно е минимизиране на 
искането, съдържащо се в послание-
то, и преформулирането му в по-
внимателно и деликатно. Но когато 
това не е възможно, с реактивното 
съпротивление можем да се справим, 
като признаем неговото съществу-
ване и (или) го прерамкираме. Ако 
не се поддава на повлияване, все още 
можем да се справим чрез контраре-
активно съпротивление.

Минимизиране на искането. Ако 
съпротивата е породена от ограни-
чението на важни алтернативи, въз-
можна стратегия за намаляване на 
съпротивата е минимизиране на ис-
кането. Това може да бъде направено 
направо – чрез техниката „крак по 
вратата“ или непряко – чрез техни-
ката „дори и няколко стотинки ще 
помогнат“37. Техниката „крак по вра-
тата“ изисква да накарате някого да 
каже „да“ на някоя дребна и проста 
молба, веднага преди да поискате ня-
кое по-голямо „да“. Изследванията 
на Фрийдман и Фрейзър38 показват, 
че искането от хората да изпълнят 
малка молба (да си сложат стикер на 
прозореца или да участват в социо-
логическо проучване) ги кара да са по 
склонни да изпълнят по-голяма молба 
(например да си сложат билборд пред 
къщата!). Малките искания са ефек-
тивни техники за промяна, защото 
предизвикват по-малко реактивно 
съпротивление, но пък приемане-
то е началото на път за промяна. 
Работен принцип тук е, че често е 
по-лесно да се създаде засилваща се 
промяна (направете малко повече), 
отколкото да се инициира несвърза-
на промяна (направете нещо различ-
но). Друга версия на тази стратегия 
е да отправите същото искане като 
другите, но да го представите като 
по-малко – „дори и няколко стотинки 
ще помогнат“.

Деперсонализиране на искането. 
Съпротивата на опити за влияние е 
всъщност междуличностна съпроти-
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ва („Не искам да бъда принуждаван, 
особено от теб“!). Един от начините 
да намалим тази форма на съпротива 
е да направим искането по-малко лич-
но. Едно от най-старите открития 
на психологията е, че ако посланието 
е подслушано, то е много по-убежда-
ващо, отколкото ако е пряко насоче-
но към хората, защото предизвиква 
по-малко реактивно съпротивление. 
Има различни начини за деперсонали-
зиране на искането. Убеждаващият 
може да се откаже от авторство на 
искането („Това е политика на ком-
панията, министерството...!“; „Така 
е по устав!“) или пък отхвърляне на 
какъвто и да е субективен елемент 
на искането („Това е стандартна 
оферта, която предлагаме на всички 
без изключение“).

Съвременните изследвания в об-
ластта на влиянието показват, че 
историите, разказите, притчите 
могат да бъдат изненадващо убеж-
даващи. Като вероятна причина се 
изтъква, че хората не ги възприемат 
като опит за убеждаване, което 
ги прави по израза на Келтън Ро-
удс ефективна „стелт технология“. 
Използването им е подходящо в си-
туации, в които открито искане би 
било неподходящо или отхвърлено 
от враждебна аудитория. И това е 
друг начин да бъде деперсонализирано 
искането – да го представите под 
формата на притча или разказ, исто-
рия. Добрата история има интрига, 
съгласуване на събития във времето, 
има напрежение. Добрата история 
пренася слушателя в разказа, стиму-
лирайки го да визуализира събития, 
да възприема гледната точка на 
главните герои, да реагира емоцио-
нално и когнитивно на събитията, 
да предсказва бъдещето. Обикновено 
се създават два ефекта, засилва се 
въвлечеността на слушателя в пос-
ланието, а от друга страна, получе-
ният ефект е несравним със спора и 
сравнително по-трудно се оспорват 
имплицитните или експлицитните 
послания. Резултатът е, че послани-
ето в разказа е по вероятно да бъде 
възприето, отколкото ако е изразено 
пряко39.

Редефиниране на отношенията е 
стратегия, целяща да намали реак-
тивното съпротивление чрез миними-
зиране на повлияващия аспект на вза-
имоотношенията. Продавачът ста-
ва консултант, съветник, прави се 
на приятел, желаещ да помогне.

Силата на „да“ – вместо „не“, „да, 
но...“ използвайте „да и...“. Реактивна 
съпротива има, когато агентът на 
влияние казва „не“. Така че друг ефек-
тивен начин да избегнем съпротива, 
е винаги да казваме „да“, което не 
ограничава непременно нашата сво-
бода. По-малко реактивна съпротива 
се предизвиква, ако кажем на хората 
какво да правят, отколкото какво 
да не правят. Искането трябва да 
води до поведенческо съгласие, а не 
до забраняване на действие40.

Признаване на съпротивата. Ако 
съпротивата е вече налице, особено 
ако става дума за реактивна съпро-
тива, една от най-ефективните тех-
ники за преодоляването или мини-
мизирането ù може да бъде просто 
признаване и приемане на факта, че 
човек би могъл да чувства някаква 
съпротива. Признанието и валидизи-
рането на нечия съпротива има дра-
матичен ефект върху неговото по-
веденческо съгласие („Аз знам, че ти 
може би не искаш, но би ли...“)41. При-
знаването на съпротивата е уникал-
на стратегия за повлияване, защото 
тя не променя молбата, не прибавя 
допълнителни подбуди или причини за 
искането. Всъщност това е начин 
за стопяване на съпротивата чрез 
признаване на правото ù на същес-
твуване.

Даване на избор. Предлагането 
само на една възможност на принци-
па „приемай или се разкарай“ насоч-
ва цялата мотивация и чувства към 
нея. Противоречивостта, съдържа-
ща се в една възможност, предпола-
га, че някои чувства винаги ще бъдат 
отхвърляни. Ако възможността бъде 
приета, желанието е задоволено, но 
съпротивата остава активна. Ако 
алтернативата бъде отхвърлена, 
съпротивата ще бъде задоволена, а 
желанието – фрустрирано. Когато 
се предлагат две алтернативи, ед-
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новременно се задоволяват и двата 
мотива на приемане и отхвърляне – 
за приемане на избраната алтерна-
тива и за отхвърляне на неизбрана-
та алтернатива42. Разновидност на 
тази техника са двойно свързаните 
алтернативи, описани от Ериксон и 
Роси43. Те са двойно свързани в сми-
съл, че изборът е рамкиран по такъв 
начин, че която и алтернатива да 
бъде избрана, води до едно и също 
действие. („Какво ще си облечеш пър-
во – панталона или ризата?) – и две-
те водят детето към едно и също 
действие – обличане“). Разбира се, 
алтернативите не трябва да бъдат 
толкова очевидни огледални перспек-
тиви. Изборът между различни, но 
последователни във времето алтер-
нативи води до изпълнение на искано-
то поведение.

Съпротивата е безполезна. Пос-
леден вариант на действие срещу 
съпротивата на влияние е тя да се 
приеме, но да се прерамкира като 
безполезна. Друг вариант на тази 
стратегия е да се рамкира съпроти-
вата на влиянието като нормална и 
очаквана част от процеса, нищо осо-
бено. Ние просто ще изчакаме тези 
чувства да преминат, знаейки че са 
временни, а в крайна сметка – без 
значение. Дейвис и О’Доню44 смятат, 
че тази техника е по-скоро импли-
цитна и подразбираща се, отколкото 
пряка. Безполезността на съпроти-
вата не е просто вербален аргумент, 
а демонстрация на спокойно уверено 
поведение, непоказване на реакция 
или притеснение от съпротивата и 
продължаване като че ли съпротива-
та не съществува. Тази стратегия 
разчита на демонстриране на сила и 
неспособността на обекта на влия-
ние да се оттегли от съществува-
щото взаимоотношение.

Омега техники за справяне 
със скептицизъм (съпротива срещу 

съдържанието на посланието)

Най-ефективни техники са даване 
на гаранции, използване на времева 
перспектива, прерамкиране, промяна 
на еталона за сравняване45.

Гарантирането е важна и ефек-
тивна омега техника за справяне със 
съпротивата, предизвикана от при-
теснение от избора на една алтер-
натива. Техниката е много проста – 
идентифициране (откриване) на при-
чината, предизвикала съпротива на 
посланието, и даване на гаранции, че 
това няма да създаде проблеми. В не-
малка степен успехът на световно 
известната верига „Уолмарт“ се дъл-
жи на две прости думички – на деви-
за ù „Удовлетвореността ви е гаран-
тирана“ (Satisfaction Guaranteed). Той 
изразява в синтезиран вид политика-
та на „Уолмарт“, нейното уникал-
но търговско предложение, че всеки 
магазин от веригата ще приеме об-
ратно всяка стока и ще върне пари-
те, без въпроси и формалности като 
например касова бележка. Всъщност 
този вид гаранция премахва страхо-
вете на купувачите, че могат да си 
купят нещо, което след това да се 
окаже, че не е това, каквото са мис-
лили. Ами ако не работи? Ами ако не 
ми стои добре? Ами ако изглеждам 
глупаво? Дали цветът е подходящ? 
Това са все въпроси, които повече-
то постоянно си задават. Техника-
та премахва усещането, че можеш 
да се минеш, защото винаги можеш 
да се откажеш от избора, който си 
направил. В своите мемоари Сам 
Уолтън, основателят на веригата, 
пише, че интуитивно е усещал, че 
много малък процент от клиентите 
ще върнат купена стока, а много по-
голям процент ще се повлияят от 
гаранциите, за да си купят, без мно-
го да му мислят, знаейки че винаги 
могат да го върнат46. Даването на 
гаранции е ефективна стратегия за 
справяне с всякакъв вид колебание, 
ако се идентифицира причината за 
скептицизма и се намери подходящ 
начин за уверяване, че това не е про-
блем. Вероятността от негативни 
последици предизвиква нежелание и 
дори съпротива срещу посланието. 
Даването на гаранции работи, защо-
то намалява негативните емоции, 
създадени от очакването за негатив-
ни последствия. Гаранцията прави 
едно предложение по-желано не като 
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изтъква положителни характеристи-
ки и ползи, а чрез премахване източ-
ника на колебанието.

Използване на времевата перспек-
тива или поглед в бъдещето. Кога-
то хората променят времевата си 
перспектива, променят и начина, по 
който възприемат нещо, а съответ-
но и решенията, свързани с него47. 
Времевата рамка на едно събитие 
влияе върху това кои негови харак-
теристики ще изпъкнат и кои ще 
останат в сянка. Изследването на 
Либерман и Троп48 върху времевите 
връзки показва, че за събития, които 
са в по-далечното бъдеще, мислим 
по-общо, по-абстрактно, по принцип, 
докато събитията в близкото бъде-
ще ни изглеждат по-детайлни и кон-
текстуални. Отдалечените събития 
се оценяват от гледна точка на цел-
та („Трябва ли да бъде направено?“), 
докато близките събития се оце-
няват от гледна точка на функци-
ята („Може ли да бъде направено?“). 
Тези времеви различия в менталната 
представа за едно събитие предпола-
гат, че моделът на колебанието при 
вземането на решение може да бъде 
променен чрез промяна на времевата 
рамка. Повторихме експеримента на 
Троп и Леберман49 и получихме подоб-
ни резултати: когато студентите 
трябва да изберат теми за курсови 
работи, те са по-склонни да предпо-
четат трудни, но интересни, ако ги 
избират в началото на семестъра 
и трябва да ги предадат в края му. 
Когато трябва да ги предадат след 
седмица или две, се насочват към 
лесни, макар и безинтересни теми*. 
Времевата рамка като техника дава 
възможност за промяна на начина, 
по който човек разглежда избора 
или предложението. Когато хората 
изпитват противоречиви мисли и 
чувства за решението, те харесват 
идеята, но са загрижени за осъщест-
вяването ù. Така че разширяването 
на времевата перспектива към бъде-

щето може да промени съотношени-
ето между желание и нежелание по 
предсказуем начин50.

Промяна на еталона за сравнява-
не. Хоуган нарича тази техника за-
кон за контраста51. Всяка оценка и 
използване на прилагателно включва 
имплицитно в себе си сравнение. За 
да отговорим на въпроса „Как си?“, 
би следвало да имаме в главата си 
„В сравнение с какво?“ (вчера, онзи 
ден...). Какъвто и да е отговорът, 
до голяма степен зависи от еталона, 
който сме избрали. Човешкото поз-
нание или начинът, по който възпри-
емаме действителността, е относи-
телен. Нещо е хубаво, добро, евтино, 
в сравнение с... Принципът е, че е по-
лесно да промениш решението чрез 
промяна на еталона, отколкото чрез 
промяна на искането или офертата. 
В интересен експеримент Левин и 
Гает откриват, че един хамбургер се 
оценява по-позитивно, ако бъде пред-
ставен като съдържащ 75 % чисто 
месо в сравнение със съдържащ 25 % 
мазнини52. Съпротивата може да бъ-
де намалена чрез представяне на 
по-висока точка на съотнасяне, ко-
ято създава още повече съпротива. 
С други думи, тази техника включва 
промяна на котвата за вземане на 
решение (anchor).

Омега техники за справяне 
с инерцията

Те са насочени най-вече при дейс-
твие на неутрални аудитории. И 
това е така, защото инерцията в 
определен аспект е обратната фор-
ма на съпротивата. Тя е вероятно 
най-трудният вид съпротива за пре-
одоляване, защото представлява не-
заинтересуваност и дезангажираност 
от опитите за повлияване и желание 
за запазване на съществуващото по-
ложение. И най-силните аргументи 
нямат ефект, ако обектът на пос-
ланието не желае промени. Редица 
изследвания показват, че инерцията 
може да бъде разрушена от нещо не-
обичайно или объркващо в искането. 
Или пък посланието да бъде форму-
лирано като заплаха за статуквото, 

* Изследването е проведено със 122 
студенти от НБУ, програма „Психология“ 
през зимните семестри на учебните 2004–
2005 и 2005–2006 година.
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ако не се действа. Повишаването на 
самооценката и възприятията за 
личната ефективност преодолява 
инерцията, ако причините за нея се 
коренят в страха от избор, от не-
познатото, от промяна. В такива 
случаи добър антидот е повишаване-
то на увереността и усещането за 
лична ефективност. Повишаването 
на самооценката и изграждането на 
положителен Аз-образ работи пос-
редством няколко механизма – хо-
рата се чувстват по-неуязвими и 
имунизирани срещу заплаха, по-ком-
петентни. В такива случаи за тях 
е по-лесно да мислят, че могат да 
се справят, по-малко се притесняват 
да се предпазят и са по-склонни да 
търсят възможности в ситуацията.

Омега техниките са най-ефек-
тивни, когато мотивацията на 
обекта на влияние е амбивалентна 
(противоречива), когато и желани-
ето, и нежеланието, и приемането, 
и съпротивата са силни. Ако алтер-
нативата не е привлекателна, омега 
стратегията вероятно ще бъде не-
ефективна. Омега техниките рабо-
тят, като премахват съпротивите, 

така че естественото привличане 
да предизвика действие. По дефини-
ция те няма да бъдат ефективни и 
ако съпротивата е слаба, макар че в 
този случай не е необходимо много 
убеждаване, за да се приеме искане-
то или промяната. Всъщност само 
тривиалните възможности или ре-
шения не съдържат колебания и про-
тиворечие. Повечето избори имат 
и отрицателни, и положителни ха-
рактеристики. Комплексността и 
произтичащата противоречивост 
са тези, които правят изборите 
трудни и важни.

* * *

Представената статия е опит 
да се класифицират и опишат техни-
ките за преднамерено влияние. Като 
всяка класификация тя съдържа реди-
ца условности и несъвършенства, но 
от друга страна, дава възможност 
сравнително изчерпателно описание, 
което позволява систематичното 
им изучаване, разпознаване и прила-
гане в практиката или предпазване 
от тях.
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лед 1989 г. в развитието на 
българското общество и дър-
жава настъпват радикални 

промени и противоречиви процеси. 
Ново значение придобиват въпроси-
те, отнасящи се до развитието на 
България като правова държава, не-
отклонно спазване на законността и 
установения правов ред, обезпечава-
не и гарантиране на конституцион-
ните права и свободи на гражданите. 
Членството на страната в НАТО и 
интегрирането ù в Европейския съюз 
се очертават като основни външно-
политически приоритети.

Спецификата на въоръжените 
сили и изпълнението на военната 
служба като особен вид държавни 
дейности обуславят обособяването 
на военните престъпления в отделна 
група, предназначена специално за на-
казателноправна защита.

Членството на България в НАТО 
и в Европейския съюз, както и съвре-
менните реалности очертават трай-
на тенденция към засилване на ин-
теграционните процеси в много сфе-
ри на държавния и обществения жи-
вот. Наказателноправната и воен-
ната област не правят изключение. 
Това обуславя необходимостта от 
обобщаване и по-нататъшно разви-
тие на знанията за сравнителното 
наказателно право, което включва и 
военните престъпления (военнонака-
зателното законодателство).

В световната практика в създава-
нето на институтите и нормите на 
наказателното право от древността 

СРАВНИТЕЛНО-ПРАВЕН 
АНАЛИЗ 

НА ВОЕННОНАКАЗАТЕЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Майор Пламен ПЕТКОВ

— до наши дни се наблюдава тенденция 
към обособена правна регламентация 
на наказателната отговорност на 
военнослужещите за извършени от 
тях престъпления. В зависимост от 
възприетите правни възгледи, зако-
нодателна техника и военна доктри-
на в дадена държава, както и от 
положението на нейните въоръжени 
сили в политическата система на 
обществото обособяването на воен-
ното наказателно законодателство 
в съвременния свят обикновено е в 
някой от следните три вида:

• самостоятелен военнонаказате-
лен закон (кодекс) – Австрия, Герма-
ния, Дания, Нидерландия, Испания, 
Швейцария, Русия до 1918 г., България 
до 1956 г. и др.;

• отделен раздел (глави) в кодекс 
за военно правосъдие – Италия, Фран-
ция, САЩ, или в законодателство за 
дисциплината в армията – Велико-
британия и др.;

• специални норми (глава, раздели) 
в общото наказателно право, т.е. 
осъществена е наказателноправна 
кодификация – България, съвременна-
та Руска федерация, Китай, Румъния, 
Полша, Латвия и др.

 
Държави със самостоятелно

военнонаказателно законодателство

Исторически това е най-старият 
вид на съвременното военнонаказа-
телно законодателство. Военнонака-
зателното законодателство е обосо-
бено от общото наказателно законо-
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дателство. Военните престъпления 
са обособени в самостоятелен закон, 
включващ обща и особена част.

Военнонаказателно законодателство 
на Австрия

В Австрия военните престъпле-
ния са регламентирани в самосто-
ятелен Военнонаказателен закон 
(Militärstrafgesetz – MilStG) от 1970 г. 
Той е повлиян от германския военно-
наказателен закон от 1957 г. и се със-
тои от две части – обща и особена.

В общата част (§ 1–6) е посоче-
на сферата на действие на закона – 
само по отношение на военнослуже-
щите, доколкото не е установено в 
него друго (§ 1), като военнослужещ 
е лице, намиращо се на действител-
на военна служба във федерални-
те войски (§ 2, т. 1). В особената 
част се допуска субекти на военни 
престъпления да бъдат наборници 
и военнозадължени, дадени са легал-
ни определения като военнослужещ, 
бойно използване на войските, кара-
улна служба (вахта), значителни вре-
ди, заповед, военна тайна и др. (§ 2), 
регламентирана е отговорността за 
изпълнение на престъпни незаконни 
заповеди (§ 3), а също и за деяния, 
извършени от страх за опасност 
(§ 4), установени са особеностите 
по прилагане към военнослужещите 
на мерки с наказателноправен и въз-
питателен характер (§ 5), посочени 
са правните последици от осъждане 
на военнослужещ (§ 6).

По наказанията, които се нала-
гат на военнослужещи, § 5 на ВНЗ 
препраща към системата на общите 
наказания, предвидени в Наказател-
ния кодекс (Strafgesetzbuch – StGB) – 
§ 51, и мерките с възпитателен ха-
рактер по Закона за осъществяване 
на правосъдие по делата на младеж-
та, определени на такова лице, как-
то до призоваването му на военна 
служба, така и по време на нейното 
преминаване не подлежат на изпъл-
нение, ако са несъвместими с изпъл-
нението на военните задължения.

Съгласно § 6 при осъждане на во-
еннослужещ за извършване на едно 

или няколко умишлени престъпления, 
наред с основното наказание лишава-
не от свобода за по-малко от една 
година, може да бъде наложена една 
от допълнителните мерки – уволне-
ние от служба на офицери и унте-
рофицери на кадрова военна служба, 
понижаване в длъжност или във во-
енно звание, включително до редник, 
невъзможност за повишаване в длъж-
ност в бъдеще.

Системата на особената част на 
ВНЗ на Австрия е изградена в зависи-
мост от обекта на престъпно посега-
телство и е групирана в 6 глави:

• Престъпления против военната 
служба – отклонения от военна служ-
ба, свързани с комплектуването на 
въоръжените сили. В тази глава са 
включени престъпленията отклоне-
ние от военна служба, привеждане на 
себе си в непригодност за носене на 
военна служба, т.е. членовредителс-
тво, отклоняване от военна служба 
чрез измамлив начин (§ 7–11).

• Престъпления против реда на 
военната подчиненост – престъп-
ления срещу подчинеността. Тук са 
включени неподчинение, неизпълнение 
на заповед по непредпазливост, теж-
ко неподчинение, сговор към групово 
неподчинение, бунт, сговор към бунт, 
групово нападение над началника, 
причиняване на телесни повреди на 
началника и насилствени действия по 
отношение на началника (§ 12–23).

• Престъпления против задъл-
женията на караулната служба: два 
състава на престъпления – умишлено 
(§ 24) и непредпазливо (§ 25), нару-
шаване на правилата на караулната 
служба).

• Престъпления против други 
военни задължения. Тук са включени 
умишленото разгласяване на военна 
тайна, разгласяване на военна тай-
на по непредпазливост, нарушаване 
на задълженията за съобщаване и 
отдаване на заповедта – умишлено 
или непредпазливо, кражба на военно 
имущество, повреждане на военно 
имущество (§ 26–32).

• Престъпления против задъл-
женията на военния началник или 
лице, заемащо длъжностно положе-
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ние – военнодлъжностни престъпле-
ния. Тук влизат неизпълнението на 
задължението да се проявява грижа 
за подчинените, злоупотреба със за-
еманата длъжност, унизително от-
ношение към подчинените, нанасяне 
на телесни повреди на подчинен или 
други насилствени действия, укрива-
не на жалби и заявления (§ 33–37).

• Престъпления против военни 
задължения, извършени във военно 
време. Тази глава определя наказа-
нията за военните престъпления, 
извършени от военнослужещите от 
състава на военните формирования, 
вземащи непосредствено участие 
в бойните операции за отбрана на 
страната (§ 38).

Военнонаказателно законодателство 
на Федерална република Германия

Характерно за германското нака-
зателно право, е, че то не е напъл-
но кодифицирано. Освен общия На-
казателен кодекс действат и други 
наказателни закони. В германското 
наказателно право продължава деле-
нето му на общо наказателно право 
(Allgemeines Strafrecht) и допълнително 
наказателно право (Nebenstrafrecht). 
Германското военнонаказателно за-
конодателство е включено в допъл-
нителното наказателно право.

Основни източници на германско-
то наказателно право са Конститу-
цията на ФРГ от 1949 г. (Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland) и 
Наказателният кодекс от 1871 г. 
(Strafgesetzbuh – StGB). Конститу-
цията на ФРГ съдържа разпоредби, 
имащи важно наказателно правно 
значение – чл. 102, според който във 
ФРГ смъртното наказание е отме-
нено, за наказуемост на деянието 
само ако е обявено за престъпление 
от закон преди извършването му – 
чл. 103, ал. 2, за недопустимост на 
няколкократно наказване за едно и 
също деяние – чл. 103, ал. 3.

След обединяването на Германия 
(1871 г.) през 1872 г. е приет единен 
Военнонаказателен кодекс на герман-
ския Райх (Militär-Strafgesetzbuch für 
das Deutsche Reich – MStGB), който 

действа до капитулацията на хитле-
ристка Германия през 1945 г. Този ко-
декс е променян многократно – осо-
бено през Втората световна война, 
като са усилвани наказанията1.

В съвременна Германия действа
Военнонаказателен закон (Wehrstraf-
gesetz) от 30 май 1957 г. (изм. 1974, 
1997, 1998 и 2005 г.). Той се състои 
от две части: обща – „Общи разпо-
редби“, и особена – „Военни престъп-
ления“, която съдържа 48 параграфа.

Субектите на военни престъпле-
ния са определени в § 1 на ВНЗ и 
това са четири категории лица: воен-
нослужещи от Бундесвера; гражданс-
ки лица, притежаващи администра-
тивно-разпоредителни правомощия – 
при нарушаване на възложените им 
задължения в случаите на § 30–41 на 
същия закон – военнодлъжностни 
престъпления; военнослужещи от за-
паса за разгласяване на тайната на 
частния живот, производствена или 
търговска тайна в случаите на § 203, 
ал. 2, 4, 5, § 204 и 205 на общия НК, 
за разгласяване на служебна тайна 
и нарушаване на реда за пазене на 
тайната в случаите на § 353b, ал. 
1 от общия НК; граждански лица в 
съучастие при извършване на военни 
престъпления.

Системата на наказанията на 
ВНЗ на ФРГ включва лишаване от 
свобода, наказателен арест, глоба.

Системата на особената част 
на ВНЗ на ФРГ е изградена в зависи-
мост от обекта на посегателство и 
е групирана в четири раздела:

• Престъпления против задълже-
нията на военната служба – откло-
нения от военна служба, свързани с 
комплектуването на въоръжените 
сили. Включени са отклонение от 
военна служба, членовредителство, 
отклонение от военна служба чрез 
измамлив начин (§ 15–18).

• Престъпления против задълже-
нията на подчинените – срещу под-
чинеността. В този раздел са вклю-
чени престъпленията неподчинение, 
отказ да се изпълни заповед, неиз-
пълнение на заповед по непредпазли-
вост, заплаха към началника, принуда 
на началника, нападение над начални-
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ка, метеж, заговор за неподчинение 
(§ 19–29).

• Престъпления против задълже-
нията на началника – военнодлъжнос-
тни. Тук влизат причиняване на теле-
сна повреда на подчинен, унизително 
отнасяне с подчинените или злона-
мерено усложняване на службата им, 
злоупотреба с правото за отдаване 
на заповед или със своето служебно 
положение, влияние при осъществява-
не на правосъдието, противоправно 
присвояване на право за отдаване на 
заповеди и разпореждания, злоупот-
реба с дисциплинарна власт, неоказ-
ване на съдействие при разследване 
на подчинен, извършил престъпление, 
недостатъчен надзор над подчинени-
те (§ 30–41).

• Престъпления против други во-
енни задължения – лъжливо служебно 
съобщение, несъобщаване за подго-
товка и реализиране на метеж, на-
рушаване на правилата за носене на 
караулната служба, нарушаване на за-
дълженията при изпълнение на специ-
ални заповеди, противоправно изпол-
зване на оръжие, нарушаване на други 
служебни задължения (§ 42–48).

ВНЗ съдържа състави на военни 
престъпления, характерни за мирно 
време. В закона няма състави на во-
енни престъпления, извършени при 
военно време или бойна обстановка.

Връзката между общото и воен-
ното законодателство на ФРГ е от-
разена в § 3 на ВНЗ, според който об-
щото наказателно право се прилага, 
освен ако ВНЗ не предвижда друго.

Друг източник на германското 
военнонаказателно законодателство 
е Международният наказателен ко-
декс на ФРГ (Völkerstrafgesetzbuch – 
VStGB) от 2002 г. Той установява 
отговорността на военните коман-
дири и началници за бездействие при 
извършени от подчинените им пре-
стъпления по международното право 
(§ 4), за нарушаване на задължението 
им да осъществяват необходимия 
надзор над подчинението им (§ 13) 
и за недоносителство за престъпле-
ние, извършено от подчинен (§ 14). В 
този кодекс се съдържат състави на 
престъпления срещу мира и човечес-

твото, субекти, на които могат да 
бъдат военнослужещи (§ 7–12).

Военнонаказателно законодателство 
на Испания

Военнонаказателното законода-
телство на Испания възниква със 
създаването в държавата на посто-
янна армия. Дотогава военните фор-
мирования имат временен характер, 
поради което наказателноправните 
норми се диктуват спонтанно в от-
говор на конкретни нужди, без да 
образуват стабилна нормативна сис-
тема. През ХV век, след създаване-
то на първите въоръжени формиро-
вания с постоянна и специализирана 
организация, започват да се издават 
ордонанси – първо частни, а после 
общи, като сред тях изпъкват т.нар. 
primeras de Flandes, издадени от Але-
хандро Фарнесия на 13 май 1587 г., а 
после и segundas de Flandes, публику-
вани в Брюксел по нареждане на Фи-
лип V на 18 декември 1701 г. Те имат 
за модел френските ордонанси на Луи 
ХІV. Предназначението им е да под-
държат вътрешната дисциплина на 
войската и да наказват грешките, 
извършени от началници и войници2.

Първият испански Кодекс на во-
енното правосъдие е приет с Декрет 
от 27 септември 1890 г. В този за-
конов акт са обхванати материал-
ноправните, процесуалноправните и 
дисциплинарните разпоредби, отна-
сящи се до въоръжените сили. Той 
действа до 1945 г., когато е отменен 
от Кодекс на военното правосъдие 
(1945 г.). Според испанските юристи 
Кодексът на военното правосъдие 
от 1945 г. „не внесе никакъв прогрес 
по отношение на предходното зако-
нодателство“3. Той освен материал-
ноправните, процесуалноправните и 
дисциплинарните разпоредби съдържа 
и различни норми с административен 
и граждански характер. Отменен е 
през 1985 г. от сега действащия Во-
еннонаказателен кодекс, в сила от 1 
юни 1986 г., изменян и допълван (El 
Codigo Penal militar).

При изработването на Военно-
наказателния кодекс от 1985 г. са 
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взети предвид военнонаказателните 
законодателства на Италия, Фран-
ция, Швейцария, Австрия, както и на 
Бразилия, Чили и САЩ4.

С Военнонаказателния кодекс от 
1985 г. наказателните материал-
ноправни норми са отделени от про-
цесуалноправните и дисциплинарните 
норми. Кодексът съдържа 197 члена, 
една допълнителна разпоредба, 5 вре-
менни, една отменителна и една за-
ключителна разпоредба. Изграден е 
от две книги. Първата – „Общи раз-
поредби“, е относително кратка и 
представлява общата част на воен-
нонаказателното право, а втората е 
особената част.

Според чл. 1 на ВНК ще бъдат 
наказани като военни престъпления 
само действията или бездействията, 
предвидени в същия кодекс. Според 
чл. 2 няма наказание без умисъл или 
непредпазливост. В чл. 20 е дадено 
определение за военно престъпление: 
„Военните престъпления са виновни 
действия или бездействия, наказуеми 
по този кодекс“.

Субектите на военните престъп-
ления са определени в чл. 8. Това са 
военнослужещите. Дадено е опреде-
ление на военнослужещ: по смисъла 
на ВНК военнослужещи са лицата, 
които са придобили това качество 
по силата на съответните специал-
ни закони, свързани с придобиването 
и загубата на това качество по вре-
ме на активна служба или на служба 
в резерва, с изключенията, които из-
рично се определят от специалното 
законодателство.

Системата на наказанията включ-
ва два вида наказания – главни и до-
пълнителни (чл. 24). Главни наказа-
ния са затвор, уволнение от служба, 
окончателно лишаване от управление 
на военен плавателен съд или военно 
въздухоплавателно средство, изгна-
ние. Към допълнителните наказания 
са включени уволнение от служба, 
лишаване от право да се упражнява 
конкретна професия, временно от-
страняване от служба, прекратява-
не на правомощията при заемане на 
висок публичен пост и загуба на пра-
вото да бъде избиран при избори, за-

брана за функциониране на фирмата 
(ако има бизнес) или закриването ù5, 
конфискация или отнемане инстру-
ментите на престъплението.

В чл. 26 е определена продължи-
телност на наказанията: за затвор 
е 3 месеца, а максималната – 25 го-
дини, за изгнание – съответно от 3 
месеца и 1 ден до 6 години. Допълни-
телните наказания следват продъл-
жителността на главните.

Системата на военните престъп-
ления е определена във втората кни-
га на Военнонаказателния кодекс. Тя 
е структурирана в 9 глави:

• Престъпления против нацио-
налната сигурност и националната 
отбрана (чл. 49–68). Тук са включени 
военно предателство, военно шпи-
онство, разкриване на тайни или пре-
доставяне на информация за нацио-
налната сигурност и националната 
отбрана, атентати срещу средства 
или ресурси на националната отбра-
на, неподчиняване по време на война 
или извънредно положение.

• Престъпления против законите 
и обичаите на войната (чл. 69–78).

• Бунт по време на война (чл. 
79–84).

• Престъпления против испанс-
ката нация и военната институция 
(чл. 85–90). Включени са два разде-
ла, като първият съдържа престъ-
пления срещу караул, полицейски или 
въоръжени сили. Във втория раздел 
са престъпления, които представля-
ват посегателства и отношение на 
презрение (непристойно поведение) 
към военните власти, безчинства и 
неуважение към нацията и национал-
ните символи и увреждане на войс-
ката.

• Престъпления срещу военната 
дисциплина (чл. 91–106). Тук са военни 
размирици, неподчинение (обида към 
началник, неподчинение, злоупотреба 
с власт).

• Престъпления против задълже-
нията на службата (чл. 107–164). Със-
тои се от осем раздела: малодушие, 
нелоялност, отклонение от военна 
служба, престъпления против задъл-
женията на управление, престъпле-
ния против нарушаване на службата, 
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престъпления по отказ на убежище 
(по време на война), престъпления 
против ефективността на служба-
та, мародерство.

• Престъпления против задъл-
женията по служба, свързани с ко-
рабоплаването и въздухоплаването 
(чл. 165–179).

• Престъпления срещу военното 
правосъдие (чл. 180–188).

• Престъпления против финан-
сирането на въоръжените сили (чл. 
189–197).

Военнонаказателният кодекс на 
Испания предвижда наказателна от-
говорност и за гражданските лица, 
приравнявайки на военни престъп-
ления случаите, когато по време на 
война или обсада тези лица в качест-
вото им на управители на различни 
търговски дружества, имайки склю-
чени договори с въоръжените сили за 
доставка на определени военни средс-
тва, стоки и услуги, не изпълняват 
задълженията по договорите си или 
ги изпълняват лошо (чл. 193). Пред-
вижда се наказателна отговорност и 
за всяко облагодетелствало се лице 
от някое от описаните в глава 9 
стопански престъпления (чл. 197).

Военнонаказателно законодателство 
на Швейцария

Още през ХІV век, когато Швей-
цария изгражда своята армия, срав-
нявайки я с другите армии, гражда-
ните и властта намират, че усло-
вията на военната служба, особено 
при война, налагат създаването на 
обособено наказателно законодател-
ство за поддържане на дисциплина в 
нея. Един от първите юридически ак-
тове в тази област е т.нар. писмо 
на Семпахер (Sempacher Brief) от 
1393 г.

Независимо от неутралитета си, 
който е световно признат, Швейца-
рия има една от най-боеспособните 
армии в Европа. Съгласно ал. 2 на 
чл. 58 на Конституцията на Швейца-
рия от 1999 г. армията служи за въз-
препятстване на война и съдейства 
за съхраняването на мира, защитава 
страната и населението, поддържа 

гражданските власти при отразява-
не на сериозни заплахи за вътрешна-
та сигурност и при ликвидиране на 
други извънредни ситуации. По сила-
та на чл. 59 от Конституцията на 
Швейцария е установено задължение 
за военна служба. В страната е из-
градена милиционна система на ком-
плектуване на въоръжените сили6.

Основният източник на швейцарс-
кото материално военнонаказателно 
право е Военнонаказателният кодекс 
от 1927 г., който е изменян и до-
пълван) (Code pénal militaire – CPM/
Militärstrafgesetz – MStG).

ВНК на Швейцария се състои от 
три книги: първата – „Военнонака-
зателно право“ (Droit pénal militaire/
Militärstrafrecht), подлага на наказа-
телноправна регламентация военни-
те престъпления, втората съдържа 
дисциплинарни разпоредби, а трета-
та регламентира въпроси по прила-
гането на кодекса.

Субектите на военни престъпле-
ния са определени в чл. 3 на ВНК – во-
еннослужещи и цивилни, включително 
длъжностни лица, служители и работ-
ници в органите на военното управ-
ление, за извършени деяния против 
интересите на държавната служба; 
лица, подлежащи на наборна военна 
служба, т.е. наборници – за неявява-
не; лица, работещи във въоръжени-
те сили, и лица, които се считат за 
такива по силата на изпълнение на 
задачи със специално предназначение; 
лица, които са извършили държавна 
измяна, разгласяване на сведения, за-
сягащи интересите на държавната 
отбрана, саботаж, създаване на зап-
лаха за отбранителната способност 
на страната, нарушаване на воен-
ната тайна, неподчиняване на мер-
ките, определени от военните или 
гражданските власти за целите на 
подготовка и провеждане на мобили-
зация.

Наказуемите деяния в швейцарс-
кия ВНК са диференцирани на пре-
стъпления (crimes) и простъпки или 
нарушения (délits) – чл. 12. Престъп-
ления са тези деяния, за които се 
предвижда наказание лишаване от 
свобода над 3 години, а простъпки 
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са деяния, наказуеми с лишаване от 
свобода за не повече от 3 години или 
с глоба.

Системата на наказанията на 
швейцарския ВНК включва глоба, об-
щественополезен труд, лишаване от 
свобода, признаване за неспособен да 
изпълнява дадената длъжност. Мини-
малният срок на лишаване от свобо-
да е 6 месеца, максималният – 20 го-
дини, а в предвидените в закона слу-
чаи – и доживотен затвор (чл. 34).

Системата на особената част е 
групирана в 15 глави:

• Неподчинение (чл. 61–65).
• Злоупотреба със служебни пра-

вомощия от страна на началниците 
(чл. 66–71).

• Нарушаване на задълженията по 
служба (чл. 72–80).

• Отклоняване от военна служба 
(чл. 81–85).

• Престъпления срещу национал-
ната отбрана и отбранителната 
мощ на страната (чл. 86–107).

• Нарушаване нормите на между-
народното право в случай на въоръ-
жен конфликт – престъпления срещу 
мира и човечеството (чл. 108–114).

• Престъпления или простъпки 
против живота и телесната непри-
косновеност (чл. 115–128 а).

• Престъпления или простъпки 
против собствеността (чл. 129–
140).

• Корупция и лошо управление на 
работите (чл. 141–144).

• Престъпления срещу честта и 
достойнството (чл. 145–148b)

• Престъпления или простъпки 
срещу личната свобода (чл. 149–152).

• Престъпления против половата 
неприкосновеност (чл. 153–153b).

• Общоопасни престъпления или 
простъпки (чл. 160–171с).

• Документни престъпления (чл. 
172–175).

• Престъпления или простъпки 
против правосъдието (чл. 176–179b).

Престъпленията, систематизира-
ни в глави 1–4, са чисто военни, до-
като тези в глави 7–15 са по общото 
наказателно право. Престъпленията 
по глави 5 и 6 са звено между во-
еннонаказателното право и общото 

наказателно право.
В нормите на специалната част 

на ВНК са включени състави на пре-
стъпления за мирно и за военно вре-
ме. Съставите на престъпленията 
за военно време не са обособени в 
самостоятелна глава, а са включени 
като квалифицирани състави на пре-
стъпленията за мирно време. Таки-
ва квалифицирани състави за военно 
време са неизпъление на заповед на 
началника (чл. 61, ал. 2), заплаха към 
началника или противоправни дейс-
твия по отношение на него (чл. 62, 
ал. 3), бунт (чл. 63, ал. 2), неизпъл-
нение на уставните правила или слу-
жебните инструкции (чл. 72, ал. 2) и 
др., като санкциите за военно време 
са завишени. Във ВНК се съдържат 
също състави на военни престъпле-
ния, които могат да се извършат 
само във военно време – капитула-
ция, мародерство, враждебни дейс-
твия против швейцарската армия, 
преминаване на страната на врага, 
помощ и т.н. За тези престъпления 
на практика е предвидено в закона 
максималното наказание пожизнено 
лишаване от свобода.

Държави, в които военно-
наказателното законодателство 

е обособено в отделен раздел (глави) 
в кодекс за военно правосъдие 

или в законодателство 
за дисциплината в армията

Това е вторият вид съвременно 
военнонаказателно законодателство, 
като то също е обособено от об-
щото наказателно законодателство, 
но в един законов акт се съдържат 
военнонаказателни материалноправ-
ни норми и процесуалноправни нор-
ми, регламентиращи наказателното 
производство по повод на извършени 
военни престъпления.

Военнонаказателно законодателство 
на Великобритания

Характерно за британската воен-
ноправосъдна система, е че военните 
съдилища осъществяват правосъдие, 
прилагайки законите за разлика от 
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общите съдилища, където общо-
то право (common low) е основано 
на съдебните прецеденти и правния 
обичай. До неотдавна във Великобри-
тания нормите на военнонаказател-
ното и военното наказателнопроце-
суално законодателство са включе-
ни в три основни закона – Закон за 
армията от 1955 г. (Army Act 1955), 
Закон за военновъздушните сили от 
1955 г. (Air force Act 1955) и Закон 
за дисциплината във военноморския 
флот от 1957 г. (Naval Discipline Act 
1957), които са допълнени от Зако-
на за въоръжените сили от 2001 г. 
(Armed Forces Act 2001), съдържащ 
норми, отнасящи се до съдопроиз-
водството във военните съдилища и 
реда за налагане на углавните нака-
зания на военнослужещите. За извър-
шени престъпления, предвидени във 
военнонаказателното законодателс-
тво – със Закона за правата на чове-
ка от 1998 г. (Human Rights Act 1998), 
e отменено смъртното наказание и 
е заменено с доживотен затвор. В 
момента военните престъпления 
във Великобритания се регламенти-
рат от Закона за въоръжените сили 
от 2006 г. (Armed Forces Act 2006), 
който отменя трите посочени ос-
новни акта от 1955–1957 г.

Военните престъпления са регла-
ментирани в част 1 „Престъпления“ 
на Закона за въоръжените сили от 
2006 г.

Субектите на военни престъпле-
ния са военнослужещи, а в някои слу-
чаи и граждански лица на служба във 
въоръжените сили (при грабеж, нару-
шаване на постоянни заповеди, пре-
стъпления против правосъдието).

Системата на наказанията включ-
ва 12 вида – лишаване от свобода, 
включително доживотен затвор, 
уволнение с позор от военна служба, 
уволнение от военна служба, арест 
за срок не по-голям от две години, 
отнемане за определен срок на стар-
шинство или на цялото старшинс-
тво, лишаване от звание или пони-
жаване, глоба, служба в общността, 
строго мъмрене или мъмрене, служе-
бен надзор, по-леки наказания – оп-
ределени в правилата, издадени от 

Съвета по отбраната, и компенси-
раща служба.

Системата на военните престъп-
ления е обособена в 8 основни групи:

• подпомагане на врага, лошо во-
дене на операции и др.;

• бунт;
• отклоняване от военна служба;
• неподчинение;
• длъжностни престъпления;
• имуществени престъпления;
• престъпления против правосъ-

дието;
• престъпления по корабоводене-

то, авиационните полети и призово-
то право.

В Закона за въоръжените сили от 
2006 г. се съдържат състави на воен-
ни престъпления, за мирно и военно 
време. Както при законодателства-
та на останалите държави, наказани-
ята за престъпления извършени във 
военно време, и тук са по-строги от 
тези за мирно време.

Военнонаказателно законодателство 
на Съединените американски щати

Правната система на Съедине-
ните американски щати влиза в ан-
глосаксонското правно семейство и 
е повлияна от английското право. В 
исторически план на територията 
на САЩ от ХІV век до 1775–1776 г. 
действа с неголеми изменения ан-
глийското военнонаказателно зако-
нодателство.

През периода от Войната за не-
зависимост до средата на ХХ век 
американското военнонаказателно 
законодателство се създава и раз-
вива чрез приемане на американски 
военни параграфи през 1776 г., а след 
това внасяне в тях на поправки и до-
пълнения (1776–1950). На 5 май 1950 г. 
е приет Единен кодекс на военното 
правосъдие – Uniform Code of Military 
Justice (UCMJ) – §§ 801–946 of United 
States Code (U.S.C.). Тогава започва и 
съвременният етап на развитие на 
военнонаказателното законодателс-
тво на САЩ.

Единният кодекс на военното 
правосъдие се състои от 12 глави и 
съдържа материалноправни, процесу-
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алноправни и дисциплинарни норми. 
Нормите на материалното военно-
наказателно законодателство се съ-
държат в глава Х „Наказателни чле-
нове“ на ЕКВП и установяват нака-
зателната отговорност за различни 
държавни, военни и общокриминални 
престъпления (чл. 77–134).

Единният кодекс на военното пра-
восъдие се прилага в съвкупност с Ръ-
ководството за военните съдилища 
на САЩ (Manual for Courts – Martial 
United States) и с други подзаконови 
актове на президента и военното 
ръководство – министъра на отбра-
ната и на министрите на въоръже-
ните сили. При разглеждането на де-
лата военните съдии се ръководят и 
от указанията и решенията на Воен-
ноапелативния съд и разясненията на 
началниците на военноюридическите 
служби.

Субектите на военни престъпле-
ния по Единния кодекс на военното 
правосъдие на САЩ са определени в 
чл. 2 и това са:

• военнослужещи от американски-
те въоръжени сили;

• кадети от военноучебните за-
ведения;

• резервисти по време на сбор;
• служещи в организации, които са 

придадени към въоръжените сили;
• лица, намиращи се в резерва, ако 

получават парично доволствие или 
болнично лечение от въоръжените 
сили;

• военнопленници и лица, намира-
щи се под стража от въоръжените 
сили или изтърпяващи наказание по 
присъда на военния съд;

• цивилни служители във военни-
те формирования извън територия-
та на САЩ;

• лица, намиращи се на служба на 
териториите на американски военни 
бази, разположени в други държави;

• лица, обслужващи или съпровож-
дащи във военно време въоръжените 
сили в полеви условия;

• лица, които доброволно са се 
поверили на военните власти или са 
изпълнявали задължения за отделни 
престъпления.

По някои членове на ЕКВП могат 

да бъдат подведени под наказателна 
отговорност за отделни престъп-
ления (като помощ на неприятеля, 
шпиониране и др.) и лица, които ня-
мат отношение към въоръжените 
сили.

В Единния кодекс на военното пра-
восъдие на САЩ няма формулирано 
определение за военно престъпление 
и не са определени наказанията за из-
вършени военни престъпления. Ана-
лизирайки разпоредбите на нормите 
на глава Х от този кодекс, както 
и на част ІV от Ръководството за 
военните съдилища на САЩ, която 
детайлизира разпоредбите на кодек-
са, военното престъпление може да 
се определи като всяко действие или 
бездействие, осъществяващо призна-
ците на предвидено в Единния кодекс 
на военното правосъдие престъпле-
ние, и с което се посяга върху уста-
новения ред за преминаване на во-
енната служба и функциониране на 
въоръжените сили на САЩ, както и 
всяко поведение на военнослужещ или 
на приравнено на него лице, което се 
разглежда от военното командване 
като нарушение на установения вой-
скови ред, подлежащо на наказание 
по решение на военния съд.

Наказанията за извършени воен-
ни престъпления се съдържат в Ръ-
ководство за военните съдилища на 
САЩ, което е подзаконов нормати-
вен акт. Обособени са три групи на-
казания: смърт; свързани с лишаване 
от свобода (затваряне във федерален 
затвор или във военно изправително 
учреждение); несвързани с лишаване 
от свобода (порицание, огранича-
ване на права, глоба, удържане или 
конфискация на заплата или надбав-
ки, позорно уволняване от армията, 
уволняване за недостойно поведение, 
уволняване по решение на съда). В 
приложение 12 към Ръководството за 
военните съдилища е дадена таблица 
на наказанията за всеки вид престъп-
ление, включено в Единния кодекс на 
военното правосъдие.

Системата на военните престъп-
ления е обособена в следните групи:

• Престъпления, свързани с ком-
плектуване на въоръжените сили: 
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измама при постъпване на военна 
служба, по времетраенето на служ-
бата или при уволнение от военна 
служба; незаконно назначаване на во-
енна служба, държане на военна служ-
ба или уволнение от военна служба; 
дезертьорство; отсъствие без раз-
решение; изчезване при движение; си-
мулиране (чл. 83–87, 115).

• Престъпления против подчине-
ността и военната част: неуваже-
ние към официални лица; неуважение 
към началник – офицер; нападение 
или умишлено неподчинение на начал-
ник – офицер; непокорно поведение 
към офицерски кандидат, сержант 
или старшина; неизпълнение на запо-
вед или правила; жестокост и мал-
третиране (чл. 88–93).

• Бунт или метеж (чл. 94).
• Престъпления срещу правосъди-

ето: съпротива, нарушаване на пра-
вилата на арест, бягство; самоволно 
освобождаване на затворник; неза-
конно задържане; неспазване на про-
цесуалните правила (чл. 95–98).

• Военни престъпления, извърше-
ни във военно време: лошо поведение 
пред неприятеля; подчинен, принуж-
даващ към капитулация; неправилно 
използване на парола; насилие над ох-
раната; завладяване или изоставяне 
на имущество; помощ на врага; лошо 
поведение на пленник; шпиониране; 
шпионаж (чл. 99–106а).

• Лъжливо официално удостоверя-
ване (чл. 107).

• Военни стопански престъпления: 
загуба, повреда, унищожаване или не-
правомерно разпореждане с военно 
имущество на Съединените щати; 
разпиляване, изхабяване или унищо-
жаване на имущество, различно от 
военно, на Съединените щати (чл. 
108–109).

• Престъпления против задълже-
нията, свързани с корабоплаването и 
въздухоплаването: неподходящо рис-
куване с плавателен съд; пиянство 
или неразумни операции при управ-
ляване на пътно превозно средство, 
въздухоплавателно средство или пла-
вателен съд (чл. 110–111).

• Незаконна употреба, притежа-
ване и т.н. на контролирани вещест-

ва (наркотици) – чл. 112а.
• Престъпления против вътреш-

ната, караулната и вахтената служ-
ба: пиянство по време на дежурство; 
лошо поведение по време на караул 
или вахта (чл. 112, 113).

• Дуелиране (чл. 114).
• Военно хулиганство: непристой-

но поведение на офицер и джентъл-
мен (чл. 133).

• Общокриминални престъпления: 
размирици или нарушаване на обще-
ствения ред; провокиране с реч или 
жестикулиране; предумишлено убийс-
тво; непредумишлено убийство; из-
насилване и полови сношения; краж-
ба и незаконно присвояване; грабеж; 
подправяне на документ; изготвяне, 
графично оформяне или пускане в об-
ращение на чек, драфт или нареждане 
без налично покритие; осакатяване; 
содомия; палеж; изнудване, нападение, 
кражба с взлом, взлом, лъжесвидетел-
стване; измами срещу Съединените 
щати (чл. 116–132).

Военнонаказателно законодателство 
на Италия

Разглеждайки военнонаказател-
ното законодателство на Италия, 
следва да се отбележи, че същест-
вуват два кодифицирани нормативни 
акта, обхващащи наказателни ма-
териалноправни норми и наказател-
нопроцесуални норми за мирно и за 
военно време – Военнонаказателен 
кодекс за мирно време (Codicе Penalе 
Militare di Pace) и Военнонаказате-
лен кодекс за военно време (Codice 
Militare di Guerra).

Военнонаказателният кодекс на 
Италия за мирно време се състои 
от три книги: книга І „Военните 
престъпления като цяло“, която 
представлява обща част (чл. 1–76); 
книга ІІ „Военните престъпления в 
частност“, представляваща особе-
ната част на военнонаказателното 
законодателство (чл. 77–260); книга 
ІІІ „Военнонаказателен процес“, коя-
то съдържа наказателнопроцесуални 
норми (чл. 261–433).

Субектите на военното престъп-
ление за мирно време са определени в 
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чл. 1–14 на ВНК за мирно време – во-
еннослужещи от националните въо-
ръжени сили (Сухопътни войски, 
ВВС, ВМС, Финансова гвардия, кара-
бинери) и приравнени на тях лица, ре-
зервисти и приравнени на тях лица, 
членове на паравоенни формирования, 
както и всяко друго лице, несвърза-
но с националните въоръжени сили в 
съучастие във военно престъпление.

Системата на наказанията е из-
градена от два вида наказания: глав-
ни и допълнителни. Главно наказание 
е лишаването от свобода, а допъл-
нителните са понижаване, уволнение 
от служба, временно отстраняване 
от длъжност, лишаване от военно 
звание, публикуване на присъдата на 
осъден.

Военните престъпления са уреде-
ни в книга ІІ на ВНК за мирно време. 
Системата на военните престъпле-
ния е обособена в 5 основни групи:

• Престъпления против верност-
та и военната отбрана (чл. 77–102). 
В тази група са включени две основ-
ни подгрупи: измяна и военно шпи-
онство.

• Престъпления против военната 
служба (чл. 103–172.). В тази група са 
включени 7 подгрупи, обособени в от-
делни глави: престъпления, извършени 
по време на изпълнение на службата; 
престъпления против военния дежу-
рен персонал; отклонение от военна 
служба; симулиране и членовредител-
ство; унищожаване, изхвърляне, купу-
ване или удържане на военно имущес-
тво; унищожаване или повреждане на 
военно имущество.

• Престъпления против военната 
дисциплина (чл. 173–214). Тук се отна-
сят 4 подгрупи: неподчинение; военно 
въстание, бунт и размирици; непо-
корство; злоупотреба с власт.

• Специални престъпления против 
военната администрация, обществе-
ното доверие, личността и собс-
твеността (чл. 215–237). Тук влизат 
кражби и противозаконно присвоява-
не, фалшификация, престъпления про-
тив личността, престъпления про-
тив собствеността.

• Норми относно освободения пер-
сонал, мобилизирани цивилни и други 

лица, свързани с въоръжените сили 
(чл. 238–259).

По време на война се прилага Во-
еннонаказателен кодекс за военно 
време. В него се съдържат особенос-
тите на наказателната отговор-
ност на военнослужещите, действия-
та на наказателния закон във военно 
време и особеностите на военните 
престъпления, извършени във военно 
време.

Военнонаказателно законодателство 
на Франция

Във Франция основен източник на 
военнонаказателното законодателс-
тво е Кодексът на военното право-
съдие. В него се съдържат наказател-
ноправни и наказателнопроцесуални 
норми. Първият френски Кодекс на 
военното правосъдие е приет през 
1857 г., като дотогава военните 
съдилища прилагат много норматив-
ни актове (закони и декрети), изда-
дени по различно време – особено при 
Наполеон Бонапарт. Кодексът се 
състои от четири книги и е предна-
значен за сухопътните войски. Пър-
вата книга регламентира военното 
съдоустройство, втората – компе-
тентността на военните съдилища, 
а третата – военното съдопроиз-
водство. Военните престъпления са 
поставени в четвъртата книга „За 
престъпленията и наказанията“. Ха-
рактерно е, че наказанията за воен-
ните престъпления са твърде стро-
ги. Според някои френски коментари 
строгостта на военнонаказателно-
то право, регламентирано в Кодекса 
на военното правосъдие от 1857 г., 
силно уронва общото наказателно 
право. Неадекватността на Кодекса 
на военното правосъдие от 1857 г. 
ясно проличава при процеса по слу-
чая „Драйфус“7. Кодексът на военно-
то правосъдие от 1857 г. е отменен 
от Кодекса на военното правосъдие 
за сухопътната армия от 9 март 
1928 г. Военните престъпления се 
съдържат в книги ІІ „Наказания за 
престъпленията и простъпките, из-
вършени през мирно и военно време 
от военнослужещите в сухопътната 
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армия и приравнени на тях лица“ (чл. 
192–249), ІІІ „Общи разпоредби (чл. 
250–260); ІV „Преходни разпоредби“ 
(чл. 261–263). Съставите на военни-
те престъпления са поставени в кни-
га ІІ, глава ІІ8.

Успоредно с посочените кодекси 
действат и Кодекси на военното 
правосъдие за военноморските сили 
от 1858 и 1938 г., в които няма осо-
бени разлики с наказателноправните 
норми на военнонаказателното зако-
нодателство за сухопътните войс-
ки, като те са адаптирани с оглед 
на спецификата на военноморската 
служба.

В днешно време във Франция 
действа Кодекс на военното право-
съдие (Code de Justice Militarie – CJM) 
от 1965 г. През 1982 г. е направено 
първото сериозно изменение в него, 
което е допълвано през 1992 и 1999 г. 
През 2006 г. е направено ново същес-
твено изменение, с което се отменя 
Кодексът на военното правосъдие в 
предишната му редакция от 1982 г. 
С новата редакция се запазва прием-
ствеността на френското военно-
наказателно законодателство. Ко-
дексът на военното правосъдие в 
редакцията си от 2006 г. се състои 
от четири книги: 1. Организация и 
компетентност на военните съдили-
ща, 2. Военнонаказателен процес, 3. 
Наказания, налагани от съдилищата 
на въоръжените сили, и нарушенията 
на военния ред, 4. Военна жандарме-
рия и военнополицейски съдилища.

Военните престъпления са регла-
ментирани в книга ІІІ на Кодекса на 
военното правосъдие. Тя се състои 
от три части: І. Наказания, налагани 
от съдилищата на въоръжените сили 
(чл. L 311-1–L 311-4); ІІ. Военни пре-
стъпления (чл. L 321-1–L 324-11); ІІІ. 
Посегателства срещу основните ин-
тереси на нацията по време на война 
(чл. L 331-1–L 333-7).

Субектите на военните престъп-
ления са определени в книга І, част 
на Кодекса на военното правосъдие 
(чл. L 121-1–L 123-5). В мирно време 
субекти на военните престъпления 
са военнослужещите от френските 
въоръжени сили, резервистите при 

изпълнението им на служба в резерва, 
военнопленниците, невоеннослужещи-
те от екипажа на военноморски пла-
вателен съд или на военно въздухо-
плавателно средство. По време на 
война кръгът на субектите на воен-
ните престъпления е разширен, като 
към него са включени всички лица за 
извършени престъпления срещу наци-
оналната сигурност и отбрана.

Разпоредбите на част І на книга 
ІІІ се разпространяват върху всички 
случаи на извършване от субекти-
те на военнонаказателното зако-
нодателство на противоправни де-
яния – престъпление или нарушение. 
Съдилищата на въоръжените сили 
следва да определят едни и същи на-
казания като съдилищата от обща-
та юрисдикция – чл. L 311-2. С оглед 
на спецификата на военната служ-
ба спрямо субектите на военните 
престъпления могат да бъдат на-
ложени специфични наказания, като 
уволнение от въоръжените сили и 
лишаване от военно звание. По вре-
ме на война уволнението може да 
бъде наложено като допълнително 
наказание.

Във връзка с непосредствените 
обекти на престъпни посегателства 
системата на военните престъпле-
ния по френското военнонаказателно 
законодателство (раздел ІІ „Военни 
престъпления“ и раздел ІІІ „Посега-
телства срещу основните интере-
си на нацията по време на война“ 
на книга ІІІ на Кодекса на военно-
то правосъдие) е обособена в шест 
групи, които са структурирани в два 
раздела и шест глави:

• Престъпления, свързани с откло-
нение от военните задължения (чл. L 
321-1–L 321-24). Тук са включени от-
клонение от явяване на военна служ-
ба на военнозадължено лице, откло-
нение от военна служба (23 състава) 
и членовредителство.

• Престъпления против честта и 
дълга (чл. L 322-1–L 322-18): капиту-
лация, военен заговор, мародерство, 
кражба, унищожаване или поврежда-
не на имущество, подправяне и фал-
шифициране на документи, разпиля-
ване на военно имущество, краж-
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ба или присвояване на униформи, от-
личителни знаци, ордени и емблеми, 
обида на знамето или армията, под-
стрекателство към нарушаване на 
военния дълг или военната дисцип-
лина.

• Престъпления против дисцип-
лината (чл. L 323-1–L 323-23). Тук 
се отнасят престъпни нарушения 
на военната дисциплина, каквито 
са военен метеж, бунт, неподчине-
ние, нападение над началник и обида 
на началник, насилствени действия 
по отношение на часови и обида 
на часови, нападение над подчинен 
и обида на подчинен, злоупотреба 
с право на запитване, неправомер-
но осъществяване на наказателна 
юрисдикция;

• Неизпълнение на заповеди (чл. L 
324-1–L 324-11). Включени са неизпъл-
ение на заповед в мирно и военно 
време или по време на иззвънредна 
ситуация, а също и самоволно напус-
кане на поста от часови.

• Предателство и шпионство по 
време на война (чл. L 331-1–L 331-4). 
Тук се отнася и обявяването във во-
енно време против Франция с оръ-
жие в ръка на френски гражданин 
или лице, намиращо се на служба във 
френските въоръжени сили.

• Други посегателства срещу на-
ционалната отбрана по време на 
война. Това са подстрекателство 
спрямо френски военнослужещи да 
преминат на служба във вражеска 
армия, участие в кампания за под-
копаване на моралния дух на войски-
те, препятстване на нормалното 
функциониране на военна техника 
или на нормално преместване на ли-
чен състав и техника. Предвидени 
са квалифицирани състави по време 
на война за разгласяване на военна 
тайна, установяване на преки или 
косвени търговски или финансови 
отношения с граждани или пред-
ставители на държава, воюваща с 
Франция, и осъществяване на ски-
ци, снимки, планове на местности, 
записи на различен род звуци и сиг-
нали в забранена зона, установена 
от военните власти без тяхно раз-
решение.

Държави, в които военните 
престъпления са включени 

в общото наказателно право

За разлика от другите две групи 
държави тук военнонаказателното 
законодателство е включено в общ 
наказателен закон – Наказателен ко-
декс, тоест осъществена е кодифи-
кация на наказателното право. Во-
енните престъпления са обособени в 
самостоятелна глава на особената 
част на наказателните кодекси. За 
първи път военните престъпления са 
включени като отделна глава в общ 
Наказателен кодекс в Русия (впо-
следствие СССР) след Октомврий-
ската революция – в Наказателния 
кодекс на РСФСР от 1922 г. До 50-те 
години на ХХ век във всички страни, 
с изключение на СССР, военните пре-
стъпления се съдържат в самостоя-
телни военнонаказателни закони или 
в обособени кодекси за военно пра-
восъдие или закони за дисциплината 
в армията, съдържащи материално-
правни и процесуални правни норми. 
В България след осъществяването 
на кодификацията на наказателното 
право през 1956 г. военните престъп-
ления са включени като отделна гла-
ва в общ Наказателен кодекс. В сега 
действащия Наказателен кодекс на 
Република България от 1968 г. воен-
ните престъпления са обособени в 
Особената му част в самостоятел-
на глава 13 „Военни престъпления“.

Русия

В руската правна история са раз-
граничени няколко периода на създа-
ване и развитие на руското военно-
наказателно законодателство:

• допетровски период – обхващащ 
времето от създаването на руската 
държава през ІХ век до реформите 
на Петър І;

• реформите на Петър І;
• следпетровски период;
• реформите по времето на Алек-

сандър ІІ (1860–1870);
• съветски период на развитие на 

военнонаказателното законодателс-
тво (1917–1991);
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• съвременен период – от 1991 г. 
до наши дни9.

И в Русия военнонаказателното 
законодателство възниква с появата 
на постоянна армия. Дотогава лип-
сата на задължение за военна служ-
ба не се нуждае от правни средства 
за осигуряване на такава необходи-
мост10. По времето на Иван Гроз-
ни се създават първите постоянни 
полкове в Русия. Като първи воен-
нонаказателен закон, регламентиращ 
военните престъпления, извършени 
по отношение на постоянните вой-
ски, се смята Уставът на ратните, 
топовните и други дела, отнасящи 
се до военната наука (1621 г.). До 
Октомврийската революция през 
1917 г. военнонаказателното законо-
дателство е отделено от общото на-
казателно право и функционира като 
самостоятелно военнонаказателно 
право. Основен нормативен акт, 
който действа, е Воинският устав 
за наказанията от 1869 г., разпро-
стирайки се върху сухопътните вой-
ски. За военноморските сили е приет 
Военноморски устав за наказания-
та, който отчита спецификата на 
тази служба. След Октомврийската 
революция съветският период се ха-
рактеризира с принципно нов подход 
към военнонаказателното законода-
телство – към неговото конструи-
ране и отказ от военнонаказателно 
право като самостоятелен правен 
клон. Военнонаказателното право е 
обособено като съставна част на 
общото наказателно право във връз-
ка с извършената кодификация на на-
казателното право през 1922 г., ко-
гато е приет първият Наказателен 
кодекс на РСФСР. Оттогава в Русия 
се говори за военнонаказателно зако-
нодателство като част от общото 
наказателно право. През 1926 г. са 
направени значителни и мащабни из-
менения на този кодекс, като в тази 
редакция действа до 1960 г., когато 
е приет нов Наказателен кодекс. В 
Наказателния кодекс на РСФСР от 
1960 г. военните престъпления са 
обособени в глава ХІІ „Военни пре-
стъпления“ от особената част. В чл. 
237 е дадено легално определение на 

военното престъпление: „За военни 
престъпления се признават предвиде-
ните в настоящия Кодекс престъп-
ления против установения ред за но-
сене на военната служба, извършени 
от военнослужещите, а също и от 
военнозадължените по време на пре-
минаване на учебен сбор“. Военните 
престъпления са обособени в няколко 
групи: престъпления против подчине-
ността и военната чест (неподчине-
ние, неизпълнение на заповед, съпро-
тива към началник, заплаха към начал-
ник, обида на подчинен към началник 
и от началник към подчинен, военна 
обида), отклонение от военна служба, 
разпиляване или загубване на военно 
имущество, нарушаване на правила-
та за управление на военните транс-
портни средства, престъпления про-
тив уставните правила на караулна-
та, граничната и вътрешната служ-
ба, разгласяване на военна тайна или 
загуба на документи, съдържащи во-
енна тайна, длъжностни престъпле-
ния, престъпления във връзка с воен-
ни действия (предаване или оставяне 
на противника на средства за водене 
на война, напускане на загиващ во-
енен кораб, самоволно напускане на 
бойното поле и отказ да се действа 
с оръжие, доброволно предаване в 
плен, престъпни действия на воен-
нослужещ, намиращ се в плен, маро-
дерство, насилие над населението в 
района на военните действия, лошо 
третиране на военнопленници, неза-
конно носене на знаците на Червения 
кръст и Червения полумесец и зло-
употреба с тях).

Наказателният кодекс на РСФСР 
от 1960 г. действа до 1996 г., кога-
то е отменен от сега действащия 
Наказателен кодекс на Руската фе-
дерация.

В НК на РФ от 1996 г. военни-
те престъпления също са обособени 
в самостоятелен раздел и глава в 
особената част – раздел ХІ „Пре-
стъпления против военната служ-
ба“, глава 33 „Престъпления против 
военната служба“. В чл. 331 е даде-
но определение за военно престъп-
ление, което не се различава от 
това в чл. 237 на НК на РСФСР от 
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1960 г. глава 33 на НК на РФ съдър-
жа с незначителни изменения на 
съставите на военните престъп-
ления на глава дванадесета на НК 
на РСФСР (1960 г.), но в НК на РФ 
не са включени военните престъп-
ления, извършени във военно време 
и бойна обстановка. Военнодлъж-
ностните престъпления са изведе-
ни от военните престъпления и са 
включени при общите длъжностни 
престъпления. Невключването на 
военните престъпления, извършва-
ни във военно време и бойна об-
становка в сегашния НК на РФ, се 
оценява отрицателно от руските 
автори11.

Китай

В Китай военните престъпления 
са регламентирани в глава десета 
„Престъпления на военнослужещите 
против военния дълг“ на особената 
част на Наказателния кодекс от 
1979 г. Той е първият в китайска-
та историяl2. Първоначално в него 
не са включени военните престъпле-
ния. Съдържат се във Временното 
положение за наказанията на военно-
служещи за престъпления против во-
енния дълг (1981). През 1997 г. в то-
зи кодекс са направени съществени 
изменения в НК и тогава в него са 
включени военните престъпления – 
глава 10 (чл. 420–451).

В чл. 420 на НК на КНР е даде-
но легално определение на военното 
престъпление: „Деянията на военно-
служещите, свързани с нарушаване на 
военния дълг, нанасяне на вреди на ин-
тересите на държавата, подлежащи 
на углавно наказание в съответствие 
със закона, са престъпления на воен-
нослужещите против военния дълг“.

Субектите на военните престъп-
ления са определени в чл. 450 и нами-
ращите се на действителна военна 
служба в Народоосвободителната 
армия на Китай офицери, граждански 
кадри, редови състав, курсанти във 
военноучебните заведения, намиращи 
се на действителна военна служба 
във въоръжената полиция на Китай 
офицери, граждански кадри, редови 

състав и курсанти, както и изпълня-
ващи особени задачи резервисти.

За извършените военни престъп-
ления на военнослужещите се нала-
гат наказанията, предвидени в обща-
та част на Наказателния кодекс – 
глава 3 (чл. 32–60). Съгласно чл. 32 
наказанията биват основни и допъл-
нителни. Основните наказания са по-
сочени в чл. 33: надзор, арест, срочно 
лишаване от свобода, доживотно ли-
шаване от свобода, смърт. Допълни-
телните наказания са изброени в чл. 
34 – глоба, лишаване от политически 
права, конфискация на имущество-
то. Отразено е, че допълнителни-
те наказания могат да бъдат нала-
гани самостоятелно. В санкциите 
на глава 10 са предвидени наказания 
арест, срочно и доживотно лишава-
не от свобода, смърт. Смъртното 
наказание е предвидено в 11 члена и 
винаги е дадено като алтернативна 
санкция, като в 6 члена се предвижда 
такова наказание само за престъпле-
ния, извършени във военно време, в 4 
члена – за престъпления, извършени 
в мирно и военно време, и по един 
член военното време е квалифици-
ращ признак. В мирно време смърт-
но наказание може да бъде наложено 
при бягство зад граница, извършено 
при управление на въздухоплавателно 
средство или други отегчаващи об-
стоятелство (чл. 430), за отнемане, 
придобиване по пътя на купуване за 
предаване на военна тайна на орга-
низации, намиращи се зад граница или 
на техни представители (чл. 431), 
за тайно или открито отнемане на 
оръжие и военно снаряжение, извър-
шено при отегчаващи обстоятелс-
тва (чл. 438), и за незаконна продаж-
ба или предаване на оръжие и военно 
снаряжение в големи количества или 
при други отегчаващи обстоятелс-
тва (чл. 439)13.

Системата на военните престъп-
ления обхваща извършени в мирно и 
военно време. От 28 члена, които 
регламентират наказателната от-
говорност за военни престъпления, 
13 са престъпления, които могат да 
се извършат само във военно време, 
11 – в мирно и военно време, а при 
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другите 4 извършените престъпле-
ния във военно време са квалифици-
ращ признак. Военните престъпления 
по китайското наказателно право 
обхващат неподчинение, доброволно 
слагане на оръжие и предаване в плен 
по време на бой, бягство по време 
на бой, длъжностни престъпления, 
самоволно напускане на поста и бяг-
ство зад граница, незаконно получа-
ване на военна тайна, разпростра-
няване на лъжливи слухове и лъжа 
във военно време, членовредителс-
тво във военно време, дезертьорс-
тво във военно време, неправилно 
боравене с оръжие и военно снаря-
жение, кражба, грабеж и незаконна 
продажба на оръжие и военно снаря-
жение, загубване на оръжие и военно 
снаряжение, жестоко третиране на 
военнопленници, отказ за спасяване 
и лекуване на ранени във военно вре-
ме, причиняване на вреди на невинни 
жители, самоволно освобождаване 
на военнопленници, както и жесто-
кото им третиране.

Наказателният кодекс на Китай 
не съдържа норми за отклонение 
от военна служба. Дезертьорство-
то, т.е. напускането на военната 
част с цел да се отклони от военна 
служба в мирно време, е съставо-
мерно само при отегчаващи обсто-
ятелства и се наказва с лишаване 
от свобода до 3 години или с арест 
(чл. 435). Във военно време дезер-
тьорството се наказва с лишаване 
от свобода от 3 до 8 години. Според 
някои автори либералното отноше-
ние на китайския законодател към 
различните видове отклонения от 
военна служба се обяснява с това, 
че подобни факти се срещат рядко 
в китайската армия14. Друга важна 
особеност е, че неизпълнението на 
заповед е съставомерно само през 
военно време, и то ако е довело до 
вреди при бойни действия (чл. 421 
от НК). При военнонаказателните 
страни на всички останали водещи 
държави неизпълнението на заповед 
е наказуемо на общо основание през 
мирно и военно време, без да е необ-
ходимо настъпването на конкретен 
престъпен резултат.

Румъния

В Румъния военните престъпле-
ния са регламентирани в Наказател-
ния кодекс от 2009 г., влязъл в сила 
през 2011 г. – раздел ХІ „Престъп-
ления против бойната способност 
на въоръжените сили“ (чл. 413–437). 
Системата на военните престъпле-
ния е обособена в две основни групи, 
структурирани в две глави: „Престъп-
ления, извършени от военнослуже-
щи“, и „Престъпления, извършени от 
военнослужещи и цивилни, избягване 
от военна служба по време на вой-
на“. Първата глава включва отклоне-
ние от военна служба, престъпления 
против подчинеността, длъжностни 
престъпления (злоупотреба с власт, 
превишаване на властта), престъп-
ления във връзка с военни действия 
(капитулация, напускане на полесра-
жението, отказ да се действа с оръ-
жие), престъпления по отношение на 
военни транспортни средства (во-
енни въздухоплавателни средства и 
военни плавателни съдове). Във вто-
рата глава са включени отклонение 
от военна служба по време на война 
(симулиране или друг измамлив начин, 
отклоняване от мобилизация, ма-
родерство, незаконно използване на 
знаците на Червения кръст).

Сравнителноправният анализ на во-
еннонаказателното законодателство, 
направен в настоящото изследване, е 
основание за следните изводи:

Във всяка държава, в която има 
въоръжени сили, независимо дали в 
нея функционират военни съдили-
ща, съществува военнонаказателно 
законодателство, регламентиращо 
наказателната отговорност на во-
еннослужещите за извършени от тях 
престъпления против реда за носене 
на военната служба.

В зависимост от възприетите 
правни възгледи, законодателна тех-
ника и военна доктрина военнонака-
зателното законодателство се обо-
собява или като самостоятелен во-
еннонаказателен закон (кодекс), или 
като отделен раздел (глави) в кодекс 
за военно правосъдие, или като спе-
циални норми в общото наказателно 
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право. Въпрос на национална полити-
ка е как ще бъдат обособени военни-
те престъпления и в какви законо-
ви актове ще бъдат включени. От 
посочените три системи най-добро 
решение е кодификацията на нака-
зателното право и включването на 
военните престъпления като глава 
(раздел) в общото наказателно пра-
во. В България военните престъп-
ления са обособени в рамките на 
единен Наказателен кодекс, като са-
мостоятелна глава в особената му 
част, а това следва да се оцени по-
ложително.

Във всички военнонаказателни за-
конодателства, независимо как са 

обособени, при анализ на обекта на 
престъпно посегателство се съдър-
жат следните групи военни престъп-
ления: против подчинеността и спаз-
ването на военната чест; отклоне-
ние от военна служба (самоотлъчка, 
дезертьорство, симулиране или друг 
измамлив начин, членовредителство); 
военнодлъжностни престъпления (зло-
употреба с власт, превишаване с 
власт, неизпълнение на служебни за-
дължения); против специалните пра-
вила за носене на военната служба 
(караулна, патрулна, вътрешна и дру-
ги служби); военни престъпления, из-
вършени в района на военните дейс-
твия и във военно време15.
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2011 г.
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3 I b i d e m, p. 28.
4 I b i d e m, p. 38.
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Uchebni.pdf – достъпен към 3 юни 2011 г.
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11 Б о е в, В. и др. Война и уголовный 
закон. Москва, Норма, 2009, с. 10; Военно-
уголовное право, 2008, с. 189; К у д и н о в, М. 
Теоретические и правовые основы уголов-
ной ответственности за преступления 
против военной службы, совершаемые в
военное время и в боевой обстанов-
ке. – В: Военно-уголовное право: история, 
теория, современные проблемы и мето-
дология исследования. Серия: Право в Во-
оруженных Силах – консультант. Москва, 
2010, с. 381.
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14 П а к  т а м, с. 238.
15 От водещите държави по света в 

момента единствено в Руската федерация 
от 1996 г. не съществува военновременно 
наказателно законодателство.
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дин от най-тежките периоди 
от съществуването на Ирак 
са 2006 и 2007 година. Но през 

август 2006 г. не можех и нямаше 
откъде да го знам. Не съм и пред-
полагал, че положението е толкова 
сериозно. По това време бях реших, 
че е дошло време като офицер да 
участвам в мисия. Появи се конкурс 
за мисия в Косово, но не бях опре-
делен от комисията поради факта, 
че естеството на дейностите даде 
предимство на офицера-кандидат 
от специалност „инженерни войски“. 
След няколко дена се обяви и конкурс 
за Тренировъчната мисия на НАТО в 
Ирак. Бях преминал 9 години служба 
като командир и преподавател във 
Военното училище в Шумен и 5 годи-
ни в структурите по военно обучение 
на Генералния щаб на Българската 
армия. Помислих си, че притежавам 
опит и това ще е мисията, където 
мога да се реализирам най-добре. На 
конкурса бях почти сам – вторият 
кандидат не притежаваше исканото 
ниво за владеене на английски език. И 
така, бях определен.

За какво все пак трябваше да учас-
твам в мисия? За мен това означава 
преди всичко да имаш сърце. Трябва 
да си вътрешно убеден, че можеш да 
издържиш. Не е редно парите (около 
2400 щ.д. на месец) да се поставят 
на първо място. Все пак животът 
няма цена. Редно е да се приема, че 
мисията е част от кариерата на во-
енния. В САЩ и Русия военен трудно 
би достигнал в кариерата си звание 
„полковник“, ако не е бил на мисия.

След завръщането ми от Ирак ня-

колко пъти при разговор с познати 
ми беше предлагано да напиша нещо 
дори кратичко за Ирак – за Багдад 
и базите „Ал Рустамия“, „Киркуш“, 
„Ашраф“, „Балад“, „Таджи“, „Бест-
мая“. Но все не се захващах. Една от 
причините беше, че не исках майка ми 
да знае какво съм видял и преживял.

Но явно всичко е с времето си. 
В периода 2005–2007 г. мисията на 
НАТО в Ирак (NTM-I) беше под ко-
мандването на генерал Мартин Дем-
пси. След като на 1 октомври 2011 г. 
той стана началник на Обединения 
комитет на началник-щабовете на 
САЩ, моето желание да пиша нарас-
на поради факта, че бях служил под 
негово командване.

Последните американски военно-
служещи се изтеглиха до 31 декември 
2011 г. В същото време спешно при-
ключи и мисията на НАТО в Ирак. 
Поради неочакваното решение много 
набързо и трудно се завърнаха пос-
ледните български офицери, служили 
в нея. Помислих си, че е добре да раз-
кажа макар и само за няколко епизода 
от тези месеци в Ирак. Действител-
но тежък период, в който загинаха 
хиляди военнослужещи и много не-
винни цивилни. Само през 2006 г. над 
25 000 цивилни загубиха живота си. 
След 2007 г. насилието в Ирак започ-
на да спада, като през 2011 г. загина-
лите бяха 4063 души.

До 2006 г. основната причина за 
смъртта са огнестрелни рани, а 
след това иракски граждани загиват 
главно при експлозии. От преки дей-
ствия на коалицията губят живота 
си 14 705 граждани. Във войната за-

НА МИСИЯ В ИРАК 
ПРЕЗ 2006–2007 ГОДИНА

Д-р Дончо ДОЙЧЕВ
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гиват 4484 американци. България е на 
шесто място в черната статисти-
ка с 13 загинали. Тя се отразяваше 
във всекидневните броеве на вест-
ник „Stars and Stripes“ (фигурите от 
знамето на САЩ) и към 25 януари 
2007 г. показваше: САЩ – 2445, Вели-
кобритания – 130, Италия – 33, Ук-
райна – 18, Полша – 18, България – 13, 
Испания – 11, Дания – 6, Салвадор – 
5, Словакия – 4 души.

След приключването на военните 
действия през 2003 г. започва така 
наречената война с бунтовниците, 
която взема много повече жертви 
сред коалицията и сред цивилното 
население. С взривяването на Злат-
ната джамия на 26 февруари 2006 г. 
противоборството се ожесточава. 
Шиити и сунити се сражават помеж-
ду си, а заедно с „Ал Кайда“ – срещу 
коалиционните сили. Към средата на 
2007 г. жертвите сред коалицията 
надхвърлят 4000 души.

При това състояние е взето ре-
шение за решителни действия. Въве-
дени са нови 20 000 американски во-
еннослужещи – пет допълнителни 
бригади, и то предимно в Багдад.

В същото време е удължен пре-
стоят на други сили, които трябва 
да завършат участието си в мисията 
през 2007 г. И всичко с една цел – да 
се създаде обединена, демократична 
федерална държава Ирак, която да се 
управлява, отбранява и издържа сама 
и да бъде съюзник във войната с те-
роризма.

В началото на октомври 2006 г., 
още с пристигането ни на летището 
(база „Виктори“) в Багдад, разбрахме 
за черната слава на „Ал Рустамия“. 
Американците, с които разговарях-
ме, настръхваха, като се сещаха за 
стотиците ранени и загинали тех-
ни колеги. Те смятаха, че причина са 
снайперистите бунтовници. Когато 
пристигнахме там, се оказа, че снай-
перистите са само една от многото 
опасности. „Ал Рустамия“ беше кра-
ен квартал на Багдад и се обстрелва-
ше от всички възможни направления, 
а най-често откъм река Даяла.

В „Ал Рустамия“ бяха разполо-
жени сили на коалицията – механи-
зирана бригада; център на Много-
националното командване за сигур-
ност на прехода в Ирак – Център 
за военни идеали, принципи и лидерс-
тво (Multinational security transition 
command in Iraq/MNSTC – I) и място 
за задържане за бунтовници. В същия 
район бяха разположени и иракското 
военно училище, курсовете за стар-
ши и младши офицери и предния щаб 
на мисията на НАТО.

Цялата ми служба в Ирак премина 
в центъра към Многонационалното 
командване за сигурност на прехода в 
Ирак (също както NTM-I и то, като 
част от Многонационалните сили в 
Ирак – MNF-I, беше под командване-
то на генерал Демпси).

Командването отговаряше за раз-
витие и организиране на обучението, 
снабдяване и поддържане на Минис-
терството на отбраната, Минис-
терството на вътрешните работи 
и свързаните с тях Иракски сили за 
сигурност и Иракска полиция.

Мисията се заключаваше в под-
помагане на тези министерства и 
службата за контратероризъм чрез 
усъвършенстване на Иракските сили 
за сигурност.

* Снимките са от личния архив на автора.

Нашият командващ Мартин Демпси – 
много опитен генерал и... изключителен 
певец*
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В центъра единствено аз бях офи-
цер от държава от НАТО и затова 
изпълнявах допълнителни задължения 
за връзка между Алианса и Много-
националното командване за сигур-
ност на прехода. В района пък бях 
старши национален представител на 
България, поради което трябваше да 
присъствам и на срещите в щаба на 
НАТО.

Основните предизвикателства 
при службата в „Ал Рустамия“ бяха 
всекидневните обстрели от закри-
та огнева позиция; колите бомби и 
импровизираните взривни устрой-
ства; снайперистите и неориентира-
ните изстрели със стрелково оръжие 
(„Happy fire“). Случваше се да попад-
неш в близост до улично сражение. 
Изключителна опасност беше да 
бъде свален вертолет при пътуване. 
Често наблюдавахме как атакуващи 
вертолети на коалицията изстрел-
ват неуправляеми ракети в близост 
до оградите на лагерите или пред-
пазвайки се от ракети земя–въздух 
изстрелват в полет топлинни улов-
ки. Подробностите за видяното и 
чутите експлозии научавахме някол-
ко часа по късно от новините на Си 
Ен Ен, Би Би Си или от доставения 
на следващия ден единствен вестник 
„Stars and Stripes“.

Обстрелите от закрита огнева 
позиция се извършваха с 82-мм и 120-
мм мини, 107-мм и 122-мм реактивни 
снаряди и 240-мм ракети, като в ня-
кои дни в чертите на лагера имаше 
по 6–7 попадения.

Лагер „Ал Рустамия“ беше с раз-
мери около 1000 на 1000 метра, гъсто 
населен и почти всяко попадение на-
насяше поражение. Интересно, но и 
страшно беше да чуваш звуци, като 
от филмите за Втората световна 
война – прелитаща мина или снаряд.

Когато бях на открито, имах 
странното усещане, че се намираме 
на полигона „Марково“ на военното 
артилерийско училище, за да търсим 
неразриви за обезвреждане, но без да 
е прекратена стрелбата.

Два месеца преди нашето при-
стигане центърът, в който служех, 
е бил поразен от пряко попадение на 

107-мм реактивен снаряд, произведен 
в Китай. Колегите съхраняваха ос-
колките до последно и през февруа-
ри 2007 г., преди преместването на 
центъра в „зелената зона“, създадоха 
малък „паметник на злото“ с препле-
тени маслинови клонки и следи от 
кръв.

Не може да се опише състоянието, 
в което работиш в обстрелян офис 
с картон на прозореца или управля-
ваш автомобил с найлон на предната 
врата. В колата или в офиса често 
се прокрадваше мисълта, че може да 
се попадне под обстрел от закрита 
огнева позиция или от снайперист.

„Паметник на злото“

Събитията се редуваха като на 
филмова лента: всеки ден изпълня-
вахме задълженията си (рядко се по-
чиваше, и то само в петък – почив-
ния ден на мюсюлманите). Ходехме 
на учебни стрелби. Коли бомби се 
взривяваха и прдизвикваха стотици 
жертви. В деня, в който на официал-
но посещение пристигна министър-
председателят на България, първата 
за деня кола бомба избухна в близост 
до „зелената зона“ около 7,30 часа 
сутринта. По късно в интернет 
прочетохме, че са загинали над 110 
цивилни. Мустафа – единият от пре-
водачите, с болка ни разказваше за 
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тежкото положение и че в селата 
стотици трупове са оставени на ку-
четата.

Съдът в Ирак осъди на смърт 
бившия иракски лидер Саддам Хю-
сеин. Той беше обесен ден преди го-
лемия празник Хадж. Шиитите бяха 
доволни. Бунтовниците обаче засили-
ха обстрела. На сутрешните срещи 
разбрахме от ръководителя на цен-
търа, че няколко пъти министър-
председателя на Ирак – Малики, си е 
подавал оставката.

Беше извършена смяна на коман-

дващия коалиционните сили – с ге-
нерал Дейвид Петреъс. Той бе съви-
пускник на моя колега от MPRI Кар-
лош – бивш полковник, участвал във 
войната в Гренада.

Докато от летището до „зелената 
зона“ можехме да пътуваме нощем с 
бронирани автобуси, до „Ал Рустамия“ 
придвижването ставаше единствено с 
вертолет. Пътувах до зелената зона с 
вертолет на всеки 8–9 дена. Там беше 
и прекият ми началник от иракското 
Командване за обучение и доктри-
ни – бригаден генерал от НАТО.

Следи от обстрел

Българи 
след тренировка 

по стрелба 
с лично оръжие
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Една нощ в „зелената зона“ опо-
вестиха „земно нападение“. Стреля-
ше се от всички посоки. Беше неопи-
суемо. Вдигнати по тревога, всички 
охранители заемаха позиции в очак-
ване на атака. След два часа слушах-
ме новините по Би Би Си и се оказа, 
че е било фалшива тревога. Ирак се 
класирал за азиатското първенство 
по футбол. Войната си е война, а 
футболът – футбол.

В „зелената зона“ оповестяване-
то за опасност беше на високо ниво. 
Не само сирена, а и съобщения на глас 
по уредбата: „Dug and cover stay away 
from the windows“ („Наведи се, при-
крий се, стой встрани от прозорци-
те“) – при нападение с минохвъргачки 
или ракети. При стрелба със стрел-
ково въоръжение от говорителите 
се чуваше: „Incoming – Incoming“. По 
всяко време на денонощието се изис-
кваше бърза реакция: поставяне на 
бронежилетката и каската, а ако е 

през нощта, опитай се да заспиш с 
тях. „Зелената зона“ се обстрелваше 
по-рядко, но съществуваше опасност 
нощем да има жертви. Спеше се ос-
новно в палатки или в леки построй-
ки – тип контейнер.

В „Ал Рустамия“ беше опасно да 
си извън стабилните сгради и през 
деня, и през нощта.

През нощта опасност от поразя-
ване имаше най-вече от попадение в 
прозорец на втория етаж. За късмет 
експлозията от средата на октом-
ври 2006 г. преряза дървото на 7–8 
метра от прозореца на моите колеги 
Боби и Сашо.

През октомври 2006 г. началникът 
на щаба от НАТО в „Ал Рустамия“ 
беше подполковник от Морската пе-
хота на САЩ – изключително прин-

Прозорците на първия етаж и входовете 
бяха относително защитени с чували с 

пясък и триметрови бетонни стени

От обстрела на Коледа – 25 декември 
2006 г.: мината се взриви в мрежата над 
бетона на 3–4 метра от охраната на вхо-
да на щаба на НАТО

Улучено спално помещение 
в „зелената зона“ от 107-мм 
невзривил се реактивен снаряд 
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ципен, честен, открит и отговорен 
офицер. След всички произшествия 
успяваше да обходи местата. Още 
при първите силни ракетни и мино-
хвъргачни обстрели някои наши офи-
цери не се съобразиха с разпоредбите 
и започнаха да обменят информация по 
GSM с колегите от „зелената зона“. 
Това нарушаваше реда за въвеждане 
на „Black out“ – състояние, при ко-
ето не се предава информация. На 
последвалата среща на старшите 
национални представители начални-
кът на щаба сдържаше емоциите си, 
но беше изключително прям. Каза 
ни как да се държим при следващи 
подобни ситуации и ни даде много 
ценен пример. Ако той загине, иска 
информацията за това да бъде пре-
дадена на дъщерите и на съпругата 
му само чрез американската Морска 
пехота.

В нашия лагер данни за загинали не 
се съобщаваха официално. Научавах-
ме ги от присъствалите на място-
то на инцидента: загинали от коали-
ционните сили, курсанти, индийци от 
обслужващия персонал. Дори цивилни 
иракчани, самонастанили се в сгради 
на Военното училище, станаха жер-
тви след минохвъргачен и ракетен 
обстрел – двама убити и петима ра-
нени близо до триметровата бетон-
на стена и щаба на НАТО.

Благодарение на навременното 
спиране на кръвотечение няколко 
пъти бяха спасени ранени с обилни 
кръвоизливи. Поради тази причина ни 
беше заповядано да носим върху бро-
нежилетките заедно с медицинския 
пакет и турникет.

И отново жертви – двама заги-
нали и много ранени. Мислехме, че 
основната стрелба е била при нас. 
Оказа се, че при съседите имат десе-
тина загинали и много ранени. Начал-
никът на щаба, както винаги, посети 
района и ни каза, че 70 % от посети-
лите медицинския пункт не са били 
ранени, а са получили стрес. Едно 
от попаденията беше в спортната 
им зала – огромна палатка, когато 
е била пълна. Колегите от MPRI я 
посетиха на другата сутрин и бяха 
изумени от тишината в района на 

лагера. Спомням си от този ден и 
вида на войник в „боен стрес“ – със 
забит поглед в една точка и неотго-
варящ на въпроси.

Много рядко се случваше да не 
спазваме изискванията за бронежи-
летка и каска. Имаше и моменти, 
когато се пренебрегваха изисквания-
та за безопасност. На срещите на 
старшите национални представите-
ли се разгаряха оживени дискусии и 
спорове. Стигна се дотам, че един 
от британските инструктори ни 
донесе ударена от осколка каска от 
кевлар. Дебел слой от нея липсваше. 
Ударена, но останала непробита. 
Беше лаконичен: „Спазването на пра-
вилата спаси войника“.

Не можехме да свикнем с взриво-
вете на коли бомби. Наистина беше 
ужасно да чуеш експлозията и да раз-
береш, че има десетки жертви. Една 
януарска сутрин, около 6,30 часа, по-
мислихме, че кола бомба е проникнала 
и се е взривила в базата. Оказа се, 
че за първи път сме обстреляни от 
240-мм иранска ракета. Обстрел с 
такива ракети имаше и в следващи-
те дни, като две от тях се взривиха 
в базата. Триметровата предпазна 
бетонна стена пред един учебен ка-
бинет беше разрушена от взрив пред 
нея.

В края на януари 2007 г. в „зеле-
ната зона“, отивайки към щаба на 
НАТО със словенския инструктор 
Янез, пресякохме напреко пред Па-
метника на Незнайния воин. Чухме 
стрелба с тежки картечници, екс-
плозии и шум на вертолети. Видях-
ме дим на около 500–600 метри от 
оградата, откъм булевард „Хайфа“. 
Бяхме станали неволни свидетели на 
сражение в градски условия.

Попитахме иракския сержант, на-
чалник на караула пред Паметника 
на Незнайния воин какво става. От-
говори на развален английски съвсем 
кратко: „Моята армия се сражава 
с врага“. Всичко ставаше пред очи-
те ни. Иракските сили за сигурност, 
подкрепяни от американски атаку-
ващи вертолети „Апачи“, се сража-
ваха с бунтовници – привърженици 
на Саддам Хюсеин, по протежение 
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на булеварда – крепост на сунитски-
те бунтовници. Сражението с бун-
товниците завърши с 30 убити и 27 
пленени от тях чужди граждани – 4 
египтяни и 1 суданец. Тези подроб-
ности ги разбрахме на следващия ден 
също от вестник „Stars and Stripes“.

Брой на вестник „Stars and Stripes“

Опасност, която се появи в на-
чалото на 2007 г., беше новата так-
тика на бунтовниците – сваляне на 
вертолети, като сред тях бяха и 
бронираните атакуващи „Апачи“ и 
малките на частни специализирани 
фирми. От 20 януари  до 21 февруа-
ри 2007 г. бяха свалени 8 вертолета 
от модификациите „Чинук“, „Блек 
Хоук“, „Апачи“ и OH – 6A.

През този период пътувания има-
ше предимно нощем (след 23 часа), 
с използване на прибори за нощно 
виждане. Провеждаха се и дневни, но 
рано сутрин. И при дневните, и при 
нощните пътувания масово се из-
ползваха топлинни уловки, като през 
нощта се създаваше усещането, че 
във вертолета е попаднала ракета 
на бунтовниците.

Мисията на НАТО провеждаше 
обучение и подпомагаше с оборудване 

и техническо сътрудничество: обуче-
ние в страни от НАТО, доставяне 
на оборудване и екипировка, обуче-
ние в страната, съветване и възпи-
таване. Основен приоритет бе обу-
чението на място, каквото беше и 
първоначалното искане на иракското 
ръководство към НАТО.

Като представители на НАТО 
проведохме първия курс във воен-
нотренировъчната база „Киркуш“. 
Помагаше ни главен сержант от 
коалиционните сили. Оказа се че е 
главният сержант на армията на 
Австралия.

Обикновено при религиозен праз-
ник курсовете в „Ал Рустамия“ не 
постигаха високи успехи. При нас 
курсът съвпадна с емблематичния за 
шиитите религиозен празник Ашура. 
Голям успех беше да ги убедим да не 
прекъсват занятията. Мотивирахме 
ги и обучението завърши успешно. 
Като на всеки религиозен празник 
по това време в Ирак и тук не се 
размина без страдания. Две джамии 
бяха взривени до базата – Бакуба и 
Самара, а в резултат имаше около 
50 ранени и убити. Ранените бяха до-
карани за лечение в базата. Казаха ни 
да се въздържаме и да не информира-
ме курсистите. Забраниха ни да пре-
минаваме близо дори до джамията на 
базата.

Важно е да се отбележи, че арти-
леристите от коалицията участваха 

В щаба преди заминаването за „Киркуш“, 
където проведохме първия курс 

„Лидерство и управление“. С нас дойде 
и представителят на Центъра на НАТО 
за анализи и поуки от практиката Хари 
ван Рой – подполковник от Нидерландия
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и в така наречената война с бунтов-
ниците (антитерористична война). 
След смяната на командира на меха-
низираната бригада в края на ноември 
2006 г. артилерията беше използвана 
много успешно за контраогън (кон-
трабатарейна борба) при обстрели-
те от закрита огнева позиция. В „Ал 
Рустамия“ беше изграден изкуствен 
хълм с височина 7–8 метра. На хълма 
беше разположена радиолокационна 
станция AN/TPQ-36 за откриване на 
минохвъргачки и ракетни установки. 
Радарът разкриваше позициите и ко-
ригираше огъня на собствената арти-
лерия. За контраогън бяха определени: 
минохвъргачна секция – 4 минохвър-
гачки от нашия лагер и 6 155-мм са-
моходни гаубици в лагер „Лойълти“.

От началото на декември 2006 г. 
поради тези мерки обстрелите на 
„Ал Рустамия“ от закрита огне-
ва позиция намаляха с около 70 %. 
Артилерията се използваше дори 
за огневи налети срещу бойците на 
Махди. На 11 януари 2007 г. беше по-
разен обект на бунтовниците – огне-
вият налет продължи 9–10 минути, 
като бяха изстреляни 60 снаряда от 
155-мм самоходна гаубица.

Имаше и емоционални преживява-
ния, като сред тях беше полет с бри-
тански вертолети „Пума“. Те летяха 
много ниско – на няколко метра от 
повърхността. Както „Пума“, така 
и „Блек Хоук“ се движеха по двойки. 
В определени моменти с „Блек Хоук“ 
летеше за охрана и „Апачи“.

Поради многото ранени и загина-
ли и високата опасност през февруа-
ри 2007 г. предният щаб на НАТО в 
„Ал Рустамия“ се редуцира с повече 
от 80 %. Съкратиха длъжностите 
на Боби и Сашо, а моята оставаше в 
центъра, но за късмет през февруари 
2007 г. той се премести в „зелената 
зона“.

Интересно беше завръщането ни. 
Импровизирани взривни устройства 
се задействаха често. Имахме голям 
късмет да не попаднем на такива 
по пътя от „зелената зона“ до ле-
тището в Багдад. Конвоят, в който 
пътувахме 24 офицери от НАТО, се 
върна обратно от средата на пътя 
след предупреждение. Това ни коства 
още няколко дни в Ирак, защото са-
молетът, който ни беше изпратен, 
не можеше да чака и отлетя с Боби, 
Сашо и другите военнослужещи от 
предния щаб на НАТО.

Осъществихме дълго пътуване: 
„зелената зона“ – „Виктори“; „Вик-
тори“ – „Балад“; „Балад“ – база в 
Европа – автобус – „Луфтханза“ – 
„Ал Италия“ и т.н. Оказа се, че за 
разлика от „Виктори“, „Балад“ e 
база, от която не може да се излезе 
току-така, без да се мине „военна-
та митница“. „Митничарите“ бяха 
офицери от ВМС на САЩ. По 2–3 
часа проверяваха багажа ни, стара-
телно подреден за дълъг път. Тър-
сеха се най-вече така наречените 
военни трофеи – осколки, патрони 
и други боеприпаси, хладно оръжие, 
кибрити, запалки, алкохол. Багажът 
ни беше огледан до най-малките де-
тайли. Проверяваха се дори отделни 
таблетки лекарства.

Участието във всяка задгранич-
на мисия на военнослужещи беше 
отчетено и възнаградено по един 
или друг начин. Със заповед на ми-
нистъра на отбраната се отчете 
и обяви рискът. Това дава предимс-
тво при изчисляване на стажа за 
пенсиониране. 

Например при мисията на 
НАТО в Ирак за пенсиониране един 
ден се признава за два дена воен-
на служба. Мисията на НАТО в 
Ирак беше определена със степен 
на риска „ниска“.
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ритомната енциклопедия* но-
си в себе си преработеното 
и допълненото съдържание на 

нейните два тома от първото ù из-
дание, излезли съответно през 2000 
и 2002 г., но е налице и изцяло ново-
съставеният трети том. Тя става 
научен и обществен факт благодаре-
ние на съдействието и финансовата 
подкрепа на Българския дарителски 
форум (БДФ) и Американската фон-
дация за България. Изданието събира 
във внушителните си над 1400 стра-
ници историята на дарителство-
то в България от Освобождението 
до 1951 г., когато с държавен указ 
и последните фондации и благотво-
рителни организации са задължени 
да ликвидират дейността си и да 
предадат на държавата имущест-
вото и паричните си средства. С 
този акт тоталитарната система 
брутално слага край на дарителска-
та традиция, заемаща видно място 
в обществения живот на страната 
до есента на 1944 г. Енциклопедията 
е посветена на многобройните дари-
телски фондове и на личностите на 
дарителите, които най-често оста-
ват непознати за широката публи-
ка. Новото, разширено по обхват и 
обем нейно издание, представя сто-
тици личности, които са имали воля-
та и щедростта, водени от желание 

* Дарителството. Дарителски фондове 
и фондации в България 1878–1951. Т. 1–3. 
София, 2011.

да подпомогнат напредъка на нация и 
държава, да променят света и хора-
та около себе си.

Целта на енциклопедията е да 
събере и изложи информацията за 
дарителите, включваща кратък био-
графичен очерк, мотиви за дарител-
ската им воля и справка за учреде-
ните фондове и фондации. Енцикло-
педията е под общата редакция на 
проф. д.и.н. Веска Николова и доц. д-р 
Росица Стоянова от Института за 
исторически изследвания при БАН 
(ИИИ – БАН). Автори на стати-
ите в енциклопедията са проф. д.и.н. 
Веска Николова, доц. д-р Росица Сто-
янова, Цветана Величкова (Научен 
архив – БАН), д-р Милена Тодорако-
ва (Държавна агенция „Архиви“), д-р 
Калинка Анчова (Централен държа-
вен архив), проф. д.и.н. Тодор Петров 
(Военна академия „Г. С. Раковски“), 
Дивна Гоцева (ИИИ – БАН), [Иван 
Шипчанов] и Елена Харбова. Забеле-
жителни са вложените усилия от ав-
торския колектив при изследването 
и подготовката на огромния обем 
информационни материали, издирени 
от централни и местни архивохрани-
лища, музеи и библиотеки.

Енциклопедията, посветена на 
благородната традиция на дарителс-
твото и взаимопомощта в България, 
разказва за общественици, политици, 
учители, интелектуалци, духовни-
ци, военни, лекари – хора с различни 
професии и финансови възможности, 

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН 
РАЗКАЗ ЗА БЪЛГАРСКОТО 

ДАРИТЕЛСТВО И НЕГОВИТЕ 
НОСИТЕЛИ

Д-р Володя МИЛАЧКОВ

“
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които са били уверени, че завеща-
вайки земи, пари, акции и имоти, ще 
ускорят превръщането на България 
в модерна европейска държава. Бла-
годарение на тях, на завидните им 
морал, милосърдие, състрадателност 
и щедрост, са построени, училища, 
университети, библиотеки, културни 
паметници и паметници на призна-
телност, лечебни заведения, болни-
ци, социални домове, сиропиталища, 
приюти за възрастни, трапезарии, 
летовища и др., някои от които и 
досега продължават своята дейност. 
Дарителските фондове и фондации 
подпомагат развитието на обще-
ствения живот във всички негови 
сфери, докато благодетелните бълга-
ри превръщат своите волни пожерт-
вувания в дарителски жест.

Енциклопедията не само възста-
новява и разкрива историческата па-
мет за една позабравена традиция, 
но и дава отговор на редица неизясне-
ни въпроси от българската история, 
отнасящи се до взаимоотношенията 
между българската държава, обще-
ствените организации и гражданите, 
свързани с дарителството и благо-
творителността. По своеобразен 
начин тя разказва за възникването 
и укрепването на гражданското об-
щество от края на ХІХ до средата 
на ХХ век. Стъпили върху идеята на 
„златните книги за дарителите“, из-
давани от началото на миналия век, 
енциклопедичните текстове пред-
лагат издирени от архивохранили-
щата и разнообразните публикации 
автентични, изчерпателни и непоз-
нати в научната и специализираната 
литература данни за създаването и 
дейността на благотворителните 
фондове и фондации. Тритомникът 
разгръща по неповторим начин кар-
тината на българските добродетели, 
намерили израз в обществена благо-
творителност и дарителски практи-
ки. В него са разгледани институции 
и обществени формации, управлявали 
даренията или ползвали се от тях, с 
което се оформя цялостната пано-
рама на дарителството в България, 
а то е с впечатляващи за времето 
си мащаби.

При представянето на дарител-
ските актове е дадено предимство 
на институционализираните даре-
ния, т.е. на фондации, които имат 
статут на юридически лица, или на 
благотворителни фондове към инс-
титуции или организации, които са 
юридическа личност. Сравнително 
по-ограничено са представени ед-
нократните дарения – поради тях-
ната изключителна многочисленост. 
Пъстро е многообразието на хората, 
които даряват, както са разнооб-
разни и техните мотиви, които по-
често не се декларират, а по-скоро 
се долавят. Поводът за дарението 
обикновено е много личен, породен 
от скръб или радост в семейството, 
от желание да се подпомогнат хора, 
изпаднали в беда, сираци, бежанци и 
др., както и от привързаност към 
родния край. Преобладават индивиду-
алните дарения, и то от не много 
богати хора. Най-изявено е съпричас-
тието на учителското и лекарското 
съсловие. Много спомоществователи 
са държавни чиновници, универси-
тетски преподаватели, военнослу-
жещи, хора от различни слоеве и с 
различно имотно състояние. Най-го-
лямо по обем е дарението на Евлоги 
Георгиев, заедно с други много значи-
ми дарения. Невинаги обаче дарената 
сума или стойността на недвижимия 
имот определят значимостта на 
направеното дарение. Даренията в 
масовия случай са чрез дарителско 
писмо или завещание. Много от бла-
готворителните фондове не носят 
името на дарителя, а на близък чо-
век, споменът за когото се иска да 
остане жив. Има и анонимни дарения 
с изрично желание да не се спомена-
ва името на дарителя. Повечето от 
дарителите не са против спомена-
ването на името им, но без излишна 
показност.

Все пак държавата и обществото 
огласяват делата на дарителите и те 
намират отзвук в столичния и мест-
ния печат. До 1944 г. Министерство-
то на народната просвета и БАН 
издават златни книги за дарителите. 
Към тях се присъединява и Военно-
то училище, което през 1931 г. също 
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публикува книга за своите дарители. 
В първите години след Освобождени-
ето се дарява най-вече за просвета и 
образование. Това става чрез фондо-
ве за отпускане на стипендии и по-
мощи, за построяване и издръжка на 
средни и висши училища. По време на 
войните от 1912–1918 г. и след тях 
постепенно се увеличават дарения-
та със социална насоченост. Те, дори 
и когато са за учение, преимущес-
твено подпомагат деца и младежи, 
чиито семейства са пострадали от 
кръвопролитните военни сблъсъци. 
С дарения се откриват безплатни 
ученически трапезарии и летовища, 
здравно-съдържателни станции, ко-
ито са първообразът на бъдещите 
поликлиники.

За първи път в третия том на 
енциклопедията са представени бла-
готворителните фондове, създа-
дени и съществували в системата 
на Министерството на войната, 
във военните училища, в щабове-
те и поделенията на българската 
войска. В няколко статии, носещи 
авторството на проф. д.и.н. Тодор 
Петров, е разгледана дейността на 
повече от 40 армейски фонда, сис-
тематизирани и подредени в съот-
ветствие със съществуващата ор-
ганизация и структура на армията 
през разглеждания период. Те съдър-
жат сведения за фондовете на Ми-
нистерството на войната, Първа, 
Втора и Трета армия, Първа конна 
дивизия, Трета пехотна Балканска 
дивизия, Десета пехотна Беломорс-
ка дивизия, Осма пехотна Тунджан-
ска дивизия, Сборна пехотна диви-
зия, Четвърти артилерийски полк, 
Петдесет и трети пехотен полк, 
Военното на Негово Величество 
училище, Военноморското на Него-
во Величество училище и Български 
народен морски сговор. Към избро-
ените фондове се отнасят и тези 
от първите два тома, свързани с 
имената на генералите Иван Фичев, 
Иван Колев, Стефан Тошев, Хрис-
тофор Хесапчиев и др., както и на 
сп. „Наша конница“, описани от Ив. 
Шипчанов, В. Николова и Р. Стоя-
нова. Фондовете, отразени в изда-

нието, са съществената част може 
би от общо 100–120 фонда, за които 
предстои да се издири по-пълна ин-
формация за обнародване. Така ос-
новните сведения за най-значимите 
военни народоспомагателни фондове 
и фондове за подпомагане на пос-
традалите от войните намират 
подобаващо място в голямо тема-
тично енциклопедично издание. Това 
е пионерско дело, което показва, че 
нашата армия не страни от поло-
жителните тенденции в развитие-
то на българското общество, а ней-
ните представители с достойнство 
се нареждат до другите български 
дарители и благодетели.

Енциклопедичното издание е илюс-
трирано по завиден начин. Илюст-
рациите представляват единични и 
групови фотопортрети на дарители 
и обдарени, сред които са и воена-
чалници, офицери и военнослужещи; 
фотоси на архитектурни обекти, по-
казващи просветни, религиозни, кул-
турни, болнични социални и проми-
шлени учреждения; факсимилета на 
дарителски документи и печатни из-
дания; паметници, мемориални ком-
плекси и нагръдни знаци; запечатани 
моменти от осъществяване на дари-
телски начинания и др. Голяма част 
от илюстрациите са новоиздирени и 
се публикуват за първи път. Богати-
ят справочен апарат на енциклопеди-
ята обхваща списъци на фондовете, 
фондациите и дарителите, подреде-
ни по азбучен ред, както и именни и 
географски показалци към всеки том. 
Към него се отнасят приложеният 
списък на съкращенията и подробен 
опис на източниците – архиви, пери-
одични издания и литература. В ен-
циклопедичните статии обстойно са 
изброени източниците, използвани за 
тяхното написване.

Историята на дарителството, 
събрана в тритомната енциклопедия, 
безспорно ще изпълни своето предна-
значение да извади от забвение ви-
соконравствените, чисто човешки и 
достойни за уважение дела на нашите 
не така далечни предци. Разказите за 
много големи родолюбци, които все 
още са слабо познати, набират попу-
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лярност и чрез сайта Vesti.bg, който 
със съдействието на БДФ е медиен 
партньор на проекта за осъществя-
ване на енциклопедичното издание. 
През последните години дарителс-
ката традиция се възстановява, а 
нейният летопис предлага вдъхновя-
ващи примери за новите дарители в 
съвременна България. Достатъчно 
интересен и нагледен пример е са-
мата история на двете издания на 
енциклопедията, подпомагани и фи-
нансирани с голямо съпричастие от 
различни институции и организации. 

Събраните свидетелства за българ-
ското дарителство и достолепните 
примери за добротворство, отразе-
ни в енциклопедията, са вдъхновя-
ващи за съвременните дарители. Те 
могат да продължават благотвори-
телната дейност с достатъчна уве-
реност в тази народополезна мисия 
и да намират хармония между лична-
та и обществената добродетелност 
чрез дарения, съпричастни на каузи 
в социалната и здравната сфера, в 
областта на науката, културата и 
изкуството.
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За публикуване в сп. „Военен жунал“ се приемат ма-
териали до 25 стандартни машинописни страници. Те 
трябва да са на електронен носител и разпечатани в 
един екземпляр. Всички таблици, схеми и фигури да не 
са сканирани.

В редакцията могат да постъпват и материали, 
изтратени по е-mail: MilitaryJournal@md.government.bg

Редакцията не връща ръкописи.
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