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

ИЗДАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
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The goal of the article „Strategies in Response to the Diversity in the U.S. Defense 
Organizations“ (author Capt. (N) Prof. D. Sc. Yantsislav Yanakiev)  is to identify best practices 
and possible shortfalls in the process of managing diversity in the U.S. defense organizations 
and to summarize lessons learned that can be useful for the Bulgarian Armed Forces.

Basic findings and lessons learned:
First, diversity management policy is formulated at the highest possible political level and 

after that it is being implemented in the strategic plans of the Department of Defense and the 
services.

Second, diversity management policy is being institutionalized.
Third, there is a shift from the traditional approach to EO policy based on demographic 

representation in terms of sex, race and ethnicity towards encompassing all possible differences 
to guarantee inclusion of each and every member of the organization. 

Fourth, the most important factor for successful diversity management policy realization 
in the defense organizations is the commitment of the top military and civilian leaders. They 
develop their strategic vision for diversity management process improvement, communicate 
and explain their position among the people in the organization to motivate each and every 
member in order to create a shared vision.

Fifth, diversity management is directly related to the strategic goals of the organization, i.e. 
the strategy and the action plan for managing diversity are integral part of the Strategic plan 
for the development of the organization. 

Key words: diversity, defense organizations, diversity management, inclusion, equal 
opportunity, valuing diversity, cross-cultural competence

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ

СТРАТЕГИИ В ОТГОВОР  
НА РАЗНООБРАЗИЕТО  

СРЕД ПЕРСОНАЛА НА ВОЕННИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В САщ

Капитан І ранг проф. Янцислав ЯНАКИЕВ, д.с.н.

Концепция за управление  
на разнообразието сред хората  

в отбраната

Основни и може би най-често 
използвани в тази статия ще 
бъдат понятията „разнообра-

зие сред персонала на военната ор-
ганизация“ и „управление на разнооб-
разието“, което включва стратегия, 
политики и система от дейности за 
управление на организационния кли-
мат и на разнообразния персонал на 

организацията. За краткост в текс-
та по-нататък ще използваме „управ-
ление на разнообразието“.

Оказва се, че дефинирането на 
тези понятия не е лесна задача, защо-
то в научната литература и в офи-
циалните стратегически документи 
на въоръжените сили на САщ, които 
анализирахме, са налице твърде раз-
лични подходи, които най-общо биха 
могли да се дефинират като разшире-
но и тясно разбиране на разнообразие-
то във военната организация.
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Таблица 1
Дефиниции за разнообразие сред персонала на организацията

Автор Подходи към дефиниране на понятието

Cox, T. Creating the multicultural 
organization: A strategy for capturing 
the power of diversity. San Francisco: 
Jossey Bass. Cox, 2001, p. 3.

Вариация на социални и културни идентичнос-
ти между хората, които съществуват съвмес-
тно в определена работна среда.

Hays-Thomas, R. Why now? The 
contemporary focus on managing 
diversity. – In: M. S. Stockdate & F. 
J. Crosby (eds.). The psychology and 
management of workplace diversity 
Malden, MA: Blackwell, 2004, p. 12.

Различията между хората, които биха могли да 
повлияят тяхното взаимно възприемане, про-
дуктивност на работата, удовлетвореност и 
развитие.

Thomas, K. M. Diversity dynamics in 
the workplace. Belmont, CA: Thomson 
Wadsworth, 2005, p. 9.

Тези индивидуални различия, които са истори-
чески значими и водят до властови позиции и 
привилегии вътре в организациите или вън от 
тях.

A. Renee Yuengling, Foundation for 
Diversity Training: Competency Model 
and Learning Objectives, DEOMI 
internal report, 2011, p. 3.

Авторът представя три измерения на раз-
нообразието: човешко – възраст, раса, етнос, 
физически увреждания, пол и сексуална ориен-
тация; културно – включващо, но не ограничено 
до всички аспекти на културата като език, на-
ционалност, религия, произход, модели на учене 
и др. Тази дименсия на разнообразието може да 
се смята неограничена в своите вариации; ор-
ганизационно – включващо, но не ограничено до 
аспекти като формирование, ранг, длъжност, 
място в организацията.
Тази дефиниция се стреми да обхване всички 
характеристики и черти на индивидите, без да 
се изключва която и да е група.

Grazia Scoppio, Diversity best practices 
in military organizations in Canada, 
Australia, the United Kingdom, and 
the United States, Vol. 9, No. 3, 2009, 
Canadian Military Journal, p. 4.

Терминът „разнообразие сред персонала“ е въз-
приет като нов бизнес подход, за да отрази 
както вътрешното, така и външното разнооб-
разие в организацията, и може да включва: кул-
тура, етнос, религия, наличие на увреждания, 
език, образователен ценз, социално-икономичес-
ки произход, сексуална ориентация и др. Кон-
цепцията за разнообразието включва широк 
спектър от различия, така че всеки човек да се 
чувства част от нея.

Canadian Forces Diversity Training 
Program Handbook (1998), Cpl & Pte, 
Ottawa, Department of Defence.

Признаване на различията между хората и 
осъзнаване на факта, че различието, когато е 
ценено и уважавано, може да има позитивно вли-
яние. Различието може да е в резултат на пол, 
физическа неспособност, етнос, възраст, език, 
религия, цвят на кожата, сексуални предпочи-
тания, месторождение, култура и т.н.

Nelson L., Michelle C. & Kimberly C. 
Planning for Diversity. Options and 
Recommendations for DoD Leaders. 
RAND Corporation, 2008, p. 21.

Авторите цитират изследване на CNА 
Corporation, в което са формулирани четири из-
мерения на разнообразието сред персонала на 
организацията:
• Демографско: личностни характеристики, 
като възраст, раса, етническа принадлежност, 
религия и пол.
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• Когнитивно: черти на характера като екстро-
верт/интроверт, лидер тип А/тип Б, начини на 
мислене – например бързо и решително мислене, 
срещу по-бавно и методично мислене и др.
• Структурно: институционални характеристи-
ки на организационната среда, видове въоръжени 
сили и родове войски, функционални задължения.
Глобално разнообразие: коалиционни партньори 
и чужди граждани.

Gary McGuire and Beyond. Diversity, 
Inclusion and Respect for Others in the 
US Culture. – In: Managing Diversity 
in the Military. The Value of Inclusion 
in a Culture of Uniformity. Daniel, P. 
McDonald and Kizzy M. Parks (eds.) 
Rutledge, London and New York, 2012, 
pp. 55 – 71.

Разнообразието е повече от раса, етнос, култура 
и пол. Разнообразието е процес, формиране на по-
зитивен организационен климат на ценене на раз-
личията. То започва с приемането на другите 
хора много рано в човешкия живот и е елемент 
от социализацията. Управлението на разнооб-
разието е промяна в организационната култура 
и в начина на мислене на хората. Разнообразието 
по принцип има положителен организационен 
ефект, ако се управлява успешно. В противен 
случай може да бъде предизвикателство.

Прегледът на литература показва, 
че съществуват почти половинве-
ковен опит и традиция в изследване 
ефекта на разнообразието сред пер-
сонала, като водещи в това отноше-
ние са бизнес организациите. Това е 
съвсем обяснимо от гледна точка на 
стремежа да се извлече максимална 
печалба, като се използват разнооб-
разните способности на хората.1 Из-
следванията по тази тематика във 
военните организации са с много по-
кратка традиция.2

Във вътрешен доклад на Военния 
институт за управление на клима-
та, осигуряващ равни възможности 
на САщ (Defense Equal Opportunity 
Management Institute – DEOMI), разра-
ботен от Кносе и колеги3, е направен 
сравнителен анализ на различни дефи-
ниции за разнообразие сред персона-
ла на организацията, представени в 
научната литература. В табл. 1 сме 
следвали подхода на авторите, като 
си позволихме да включим и някои до-
пълнителни определения.

Много сполучлив опит за опера-
ционализация на концепцията за раз-
нообразието сред персонала на орга-
низацията, включително във военна-
та, е класификацията на Гари Уотли 
(табл. 2). Според автора се проявя-
ват три нива на разнообразие сред пер-
сонала на организацията, в зависимост 
от това доколко този процес се на-

блюдава непосредствено и доколко се 
поддава на измерване.4

Първото е т.нар. повърхностно 
ниво на разнообразието в организация-
та, или това, което непосредствено 
се наблюдава и лесно се поддава на из-
мерване (квадрат 1). Тук се включват 
расовите, етническите, половите, 
възрастовите различия, наличието на 
хора с увреждания в организацията и 
др. Тези признаци най-често се изпол-
зват при програми тип позитивно 
действие, отчитащи предимно демо- 
графските характеристики на персо-
нала и целящи постигане пропорцио-
нална представителност на различни-
те групи в обществото и организаци-
ята. В същото време обаче авторът 
твърди, че няма доказателства тези 
признаци да са полезни като предик-
тори за резултатите от работата 
на организацията, сплотеността и 
организационната ефективност.

Второто е дефинираното от авто-
ра работно ниво (квадрати 2 + 3), т.е. 
характеристики, свързани с различни 
типове знания и умения, опит, чрез 
които отделните индивиди доприна-
сят в групата, те са непосредствено 
свързани с групови и организационни 
процеси, като иновации, продуктив-
ност, изпълнение на задачите и т.н.

Третото е т.нар. дълбоко или скри-
то ниво на разнообразието в организа-
цията (квадрат 4). Тук се включват 
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разликите в нагласите на нейните 
членове, техните вярвания и ценнос-
ти. Уотли твърди, че именно те са 
свързани с груповия процес, със спло-
теността, ефективността на ор-
ганизацията и успешната работа в 
екип. Редица изследвания, които авто-
рът цитира, показват, че комуникаци-
ите и сплотеността в групата може 
да намалеят в резултат на нарастване 
на етнокултурното разнообразие.

Важно е да се отбележи, че второ-
то и третото ниво на разнообразието 
не са достатъчно задълбочено изследва-
ни. Акцентът се поставя по-често 
върху повърхностното ниво (раса, 
етнос, пол, възраст). В същото време 
този системен подход към разбиране 
на разнообразието в организацията 
може да доведе до разбиране на връз-
ката между разнообразието и групо-
вата продуктивност и ефективност.

Анализът на представените дотук 
дефиниции за разнообразието в орга-
низацията показва някои общи тен-
денции, заслужаващи да бъдат посо-
чени.

Първо, разнообразието се разбира 
от повечето автори като различия 
между хората в организацията, свър-
зани със социално обособени характе-
ристики и/или техни личностни чер-

ти. Това са елементи на демографско-
то и когнитивното разнообразие.

Второ, съществува междуличнос-
тен компонент – различните хора 
взаимодействат, техните различния 
се проявяват в определена работна 
среда и това е свързано с взаимното 
възприемане между хората в органи-
зацията, продуктивността от тях-
ната работа, удовлетвореността и 
възможностите им за развитие.

Трето, съществува организационен 
елемент – включеност и чувство на 
принадлежност на всеки човек и/или 
група в организацията. Стремежът 
е към дефиниране на разнообразието, 
като включващо широк спектър от 
различия, така че всеки човек да се 
чувства част от организацията и без 
да се изключва която и да било група. 
Към организационния компонент на 
разнообразието можем да добавим и 
вниманието, което отделни автори 
обръщат на различните институцио-
нални характеристики на работната 
среда.

Четвърто, някои автори поста-
вят акцент върху различия, които са 
исторически значими и водят до влас-
тови позиции и привилегии на отделни 
хора/групи вътре в организацията и 
извън нея (обществото като цяло).

Таблица 2
Типология на различията сред персонала на организацията

Въ
зм

ож
но

ст
 з

а 
из

м
ер

ва
не

Възможност за наблюдение
Лесно наблюдаеми харак-

теристики
По-трудно наблюдаеми

характеристики

Лесни  
за измерване

1
Расови, етнически полови 
и възрастови различия, фи-
зически увреждания

2
Религиозна принадлежност, 
национален произход, обра-
зование, организационна при-
надлежност, професионален 
опит, семейно положение, 
политическа принадлежност, 
социално-икономически ста-
тус

По-трудни  
за измерване

3
Поведенчески характерис-
тики, изпълнявани роли в 
организацията, индивиду-
ални способности

4
Личностни характеристики, 
нагласи, вярвания и ценности
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Пето, все повече автори говорят 
за вътрешните и външните измерения 
на разнообразието за организациите, 
търсят релация с процесите, про-
тичащи в обществото и в глобалния 
свят, и отражението, което тези 
процеси имат върху конкретната ор-
ганизация и управлението на разнооб-
разието в нея. Този компонент е де-
финиран като глобално разнообразие.

Шесто, почти всички анализирани 
автори са единодушни, че могат да 
се разграничат две измерения на раз-
нообразието в организациите. Първо-
то е това, което се вижда на повърх-
ността и може лесно да бъде измерено. 
Тук се включват например расовите, 
етническите, половите и възрасто-
вите различия, наличието на хора с 
физически увреждания, религиозната 
принадлежност, националният про-
изход, образованието, професионал-
ният опит, семейното положение, 
социално-икономическият статус и 
др. Второто измерение на разнообра-
зието съдържа характеристики, които 
не биха могли пряко да се наблюдават 
и да се измерят – например поведен-
чески характеристики, индивидуални 
способности, личностни характерис-
тики, нагласи, вярвания и ценности.

Някои автори предупреждават, че 
съществува риск както от прекале-
но разширеното дефиниране на разли-
чията в организацията5, така и от 
прекалено тясното им дефиниране 
(само защитените от закона кате-
гории хора). Затова експертите пре-
поръчват да се приоритизират ком- 
понентите на разнообразието в ор-
ганизацията в съответствие с кон-
кретните условия (законодателство, 
характер на изпълняваните задачи, 
демографски тенденции, традиции и 
др.) и да се каскадират усилията за 
управление на разнообразието.6

Какъв подход е възприет при дефи-
ниране на разнообразието сред персо-
нала на военните организации според 
официалните документи на Минис-
терството на отбраната и видовете 
въоръжени сили на САЩ?

В Директивата на Министерс-
твото на отбраната на САщ за 
управление на разнообразието и оси-

гуряване на равни възможности от 
2009 г. е дадено много кратко опре-
деление. Според него разнообразието 
в организацията включва различните 
характеристики и качества на инди-
видите. Същият документ дефинира 
понятието „управление на разнооб-
разието“ (diversity management) като 
„съвкупност от разработени планове 
и предприети действия за идентифи-
циране на цялостното разнообразие 
сред персонала в Министерството на 
отбраната с цел повишаване на воен-
ните способности и подготвеността 
за изпълнение на мисията“.7

Друг по-актуален документ – 
Стратегически план „Разнообразие и 
включеност 2012 – 2017“ – разширява 
и конкретизира дефиницията за раз-
нообразието. Това са „различните ха-
рактеристики и качества на хората в 
Министерството на отбраната, кои-
то са съвместими с нашите основни 
ценности, съществени за подготве-
ността и изпълнението на мисията 
и представляват нацията, на която 
служим“. Под хора в Министерство-
то на отбраната се разбират всички 
организации, формирования и инди-
види, които са основата на ресурси-
те за изпълнение на Националната 
стратегия за сигурност (активни и 
резервни сили, военнослужещи и ци-
вилни служители).8 Всъщност това 
е дефиницията, която Комисията по 
военно лидерство и управление на раз-
нообразието сред персонала на въоръ-
жените сили към Конгреса на САщ 
препоръчва.9 Тя е пример за разширено 
дефиниране на понятието „разнообра-
зие сред персонала на военната орга-
низация“, което според авторите на 
посочените документи е съвсем це-
ленасочено, за да се включат всички 
елементи на разнообразието, а това 
прави американското общество и 
въоръжените сили уникални, като се 
подчертава и важното значение на 
демографските характеристики. Ос-
вен това възприетият подход дава 
рамка за действие на Министерство-
то на отбраната да постигне органи-
зационен климат, в който различията 
между хората се ценят и се стиму-
лира включеността. Водещо е раз-
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бирането, че цялата съвкупност от 
характеристики като различен произ-
ход, професионален и жизнен опит и 
начини на мислене са от съществено 
значение за оптималното изпълнение 
на задачите в условията на финансови 
ограничения. Това на практика е под-
ход за осъществяване политиката на 
НАТО за интелигентната отбрана.

Анализът на стратегическите до-
кументи на видовете въоръжени сили 
на САщ показва, че като цяло те се 
придържат към даденото определение 
в Директивата и в Стратегическия 
план на Министерството на отбра-
ната, но има известни нюанси, които 
заслужава да бъдат посочени.

В Пътната карта за постигане 
на по-голямо разнообразие сред персо-
нала на Сухопътните войски (СВ) на 
САщ е дадено следното определение: 
„съвкупност от различните качества, 
опит и произход на нашите военно-
служещи, цивилни служители и членове 
на семействата, които допълнително 
увеличават глобалните ни способнос-
ти и допринасят за изграждането на 
адаптивни и проницателни в културно 
отношение сухопътни войски“. Визия-
та е чрез реализиране на тази Пътна 
карта СВ на САщ да се трансфор-
мират и развият като национален ли-
дер в управление на разнообразието, 
където се използват силните страни 
на различните хора, съществува орга- 
низационен климат на ценене на раз-
личията и се инвестира в таланта на 
хората. Крайната цел е да се пости-
гане по-висока подготвеност за изпъл-
нение на задачите в глобалните анга-
жименти на сухопътните войски.10

Изпълнението на Пътната карта 
се очаква да има последствия в нацио-
нален и в глобален план. В съвременни-
те военни операции, в които са анга-
жирани сухопътните войски на САщ, 
се очаква военните и цивилните лиде-
ри да бъдат подготвени да разберат 
хората и обстановката, в която те 
живеят. Затова се поставя задача за 
провеждане на обучение, възпитание 
и подготовка на културно адаптив-
ни лидери, в състояние да отговорят 
на глобалните предизвикателства 
благодарение на способността им да 

разбират различните култури. Чрез 
постигането на по-добра културна 
адаптивност се очаква да се подпо-
могне изпълнението на задачите и да 
се повиши общата боеспособност на 
сухопътните войски.

В национален план изпълнението на 
Пътната карта се очаква да допри-
несе за постигане на по-добро пред-
ставителство в сухопътните войски 
на мъжете и на жените с различен 
социален произход, култура, ценности 
и вярвания, в съответствие с проме-
нящата се демографска картина в об-
ществото и създаване на климат, в 
който те да се чувстват оценени.11

В Стратегическата пътна карта 
на Военновъздушните сили (ВВС) на 
САщ разнообразието сред персона-
ла е дефинирано максимално широко 
като „комбинация от индивидуални 
характеристики, опит и способности 
на хората, съответстващи на ос-
новните ценности и на мисията на 
ВВС. Разнообразието сред персонала 
на ВВС включва, но не се огранича-
ва само до това, личен и житейски 
опит, национален произход, социал-
но-икономически статус, културни 
познания и опит, образователен ценз, 
професионална квалификация, езикови 
умения и способности, физически спо-
собности, философски/духовни гледни 
точки, възраст, раса, етническа при-
надлежност и пол“.

По-нататък в Пътната карта са 
дефинирани и конкретизирани чети-
ри вида разнообразие сред хората във 
ВВС – демографско, когнитивно/пове-
денческо, организационно/структурно 
и глобално.

Демографското разнообразие включ- 
ва присъщи или социално определе-
ни личностни характеристики, като 
възраст, раса, етническа принадлеж-
ност, религия, пол, социално-иконо-
мически статус, семейно положение, 
наличие на увреждане и национален 
произход. Когнитивното/поведенческо-
то разнообразие се отнася към разли-
ките, свързани със стила на работа 
на хората, начините им на мислене, 
начините на учене и чертите на ха-
рактера. Организационното/структур-
ното разнообразие съдържа разликите 
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в организационните и институцио-
налните характеристики на средата, 
засягащи взаимодействието между 
хората, включително различните ор-
ганизационни култури на видовете 
въоръжени сили, професиите и кариер-
ните полета. Глобалното разнообразие 
се отнася към наличието на задълбо-
чени познания и умения по чужди ези-
ци и култури, включително познания и 
опит в работа с граждански междуна-
родни и неправителствени организа-
ции, коалиционни партньори, както и 
чужди граждани, с които ВВС взаимо-
действат като част от изпълнение 
на задачите им в световен мащаб.12 
Всъщност това определение до голя-
ма степен се припокрива с препоръ-
ките, дадени в изследването на CNА 
Corporation.

Основни ръководни документи 
на Военноморските сили (ВМС) на 
САщ по отношение на управлението 
на разнообразието сред персонала на 
флота са Политиката на командва-
щия ВМС13 и неговата Стратегическа 
визия14. В последния документ терми-
нът „разнообразие сред персонала на 
флота“ е дефиниран разширено като 
„включващ не само традиционните 
категории раса, религия, възраст, 
пол и национален произход, но и раз-
лични характеристики и личностни 
черти на нашите моряци и цивилни 
служители, които повишават готов-
ността на флотското ведомство и 
укрепват способностите за изпълне-
ние на мисията и задачите на ВМС“. 
Разбирането на ВМС на САщ е, че 
разнообразието сред хората не може 
да се определя само от гледна точка 
на статистика, проценти и квоти, 
а управлението на разнообразието е 
насочено към постигане на върхови 
резултати в дейността.

Независимо че Морската пехота 
на САщ е част от ВМС, тя също 
има своя дефиниция на термина „раз-
нообразие сред персонала“: „Култура 
на включеност, която признава и цени 
приликите и разликите между индиви-
дите за ефективно постигане целите 
на организацията“.15

Бреговата охрана на САщ, коя-
то е част от Министерството за 

вътрешна сигурност, няма собствено 
определение за понятието „разнооб-
разие сред персонала“, но в Страте-
гическата визия е възприето широко 
разбиране за разнообразието, като се 
посочва, че „политика на Бреговата 
охрана на Съединените щати е да се 
гарантира правото на всички граж-
дани, независимо от раса, пол, цвят 
на кожата, национален произход, сек-
суална ориентация, идентичност, 
пол, възраст, религия, физически или 
умствени увреждания, да имат рав-
ни възможности да кандидатстват 
и да работят за тази организация... 
Многообразието от начини на мис-
лене, идеи и компетенции на нашите 
хора запазва организацията силна и ни 
дава възможност да поддържаме ви-
сока готовност и да изпълним своята 
мисия.“16

Анализът на дефинициите на раз-
нообразието сред персонала на во-
енните организации в официалните 
документи на Министерството на 
отбраната на САщ и политиките за 
управление на разнообразието дават 
възможност за някои допълнителни 
изводи и обобщения.

Първо, през последните две-три 
години се налага широк подход при де-
финиране на понятието „разнообразие 
сред хората във военната организа-
ция“, надхвърлящ рамките на тради-
ционните демографски характеристи-
ки, които са предмет на защита от 
закона, като раса, етнос и пол. Те оба-
че запазват своето значение и дори 
целта е военните организации да от-
разяват максимално променящата се 
демографска картина в обществото. 
В същото време се отчита многооб-
разието от начини на мислене, идеи и 
компетенции на хората в отбраната 
и се поставя акцент върху създава-
нето на климат на ценене на разли-
чията, в който всеки военнослужещ 
и цивилен служител да се чувства 
съпричастен с целите на организация-
та. Разнообразието се разглежда като 
факт в обществото и съответно във 
военните организации, а не като про-
блем, който следва да се реши.

Второ, управлението на разнообра-
зието сред хората в отбраната е на-
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сочено към постигане на положителен 
организационен ефект. То се възприема 
като инвестиция в таланта на хора-
та. Крайната цел е да се постигне 
по-висока подготвеност и да се укреп- 
ват способностите на военната ор-
ганизация за изпълнение на мисията и 
задачите в комплексна среда. Освен 
това то е от съществено значение за 
оптималното изпълнение на задачие в 
условията на финансови ограничения.

Трето, концепцията за управление 
на разнообразието има за цел да от-
говори на предизвикателствата на 
глобалното разнообразие. Тя може да 
подпомогне формирането на адаптив-
ни лидери, готови да отговорят на 
глобалните предизвикателства благо-
дарение на способността им да разби-
рат различните култури.

След тази пространна дискусия по 
въпроса какви са подходите при дефи-
ниране на понятието „разнообразие 
във военните организации“ можем да 
се върнем към това какво се разби-
ра под управление на разнообразие-
то (Diversity Management).

Като цяло водещ мотив на управле-
нието на разнообразието е постигане на 
положителен организационен ефект, т.е. 
да се създаде позитивна, справедлива 
и приобщаваща работна среда. Освен 
това управлението на разнообразието 
предполага да се трансформират разно-
образните характеристики на членове 
на организацията в актив, а не те да 
се възприемат като пасив за екипа.17

На базата на дискусия с експер-
ти Нелсън и колеги предлагат добър 
вариант за дефиниране на понятието 
„управление на разнообразието сред 
персонала на военните организации“: 
1) процес на умело вземане на реше-
ния в комплексна среда на различия, 
прилики, напрежения и т.н.; 2) про-
цес, който има за цел да създаде и 
да поддържа позитивна работна сре-
да, в която приликите и различията 
на хората се ценят, така че всички 
могат да развият своя потенциал и 
да дадат максималното от себе си за 
постигане стратегическите цели на 
организацията.18 Това на практика оз-
начава реализиране на концепцията за 
включеност/приобщаване (inclusion) на 

всеки индивид с неговите различия в 
организацията.

Приемам този подход при дефи-
ниране на понятието „управление на 
разнообразието във военната органи-
зация“ и бързам да посоча, че това 
е процес, който, както се вижда, е 
изключително актуален и в същото 
време труден за осъществяване.

Какво е общото и различното меж- 
ду политиката за осигуряване на рав-
ни възможности и концепцията за 
управление на разнообразието в орга-
низациите?

Определено смятам, че съществу-
ва известно неразбиране на концепци-
ята за управление на разнообразието 
във военните организации, което води 
до отъждествяването ù само с на-
сърчителни действия и/или с осигуря-
ване на равни възможности за профе-
сионална реализация. Както посочва 
Томас Рузвелт, дори най-добре на-
строените към разнообразието орг- 
анизации се затрудняват в усилията 
си да управляват разнообразието, ка- 
то постигат определена представи-
телност на защитените от закона 
групи, но след това не могат да за-
държат постигнатите цифри или пък 
да преминат отвъд демографската 
представителност.19

Затова смятам за важно да раз-
граничим политиката за осигуряване 
на равни възможности за професио-
нална реализация от концепцията за 
управление на разнообразието във воен-
ните организации. Това е важно и от 
гледна точка на оценяването на при-
ложимостта на различните полити-
ки и практики в българския културен, 
правен и организационен контекст.

Добър опит за разграничаване на 
двете понятия прави Антъни Рейърс. 
Той посочва, че понятието „управле-
ние на разнообразието сред персона-
ла“ е много по-широко по смисъл от 
„осигуряване на равни възможности 
за професионална реализация“, защо-
то засяга всички различия, които мо-
гат да повлияят на организационната 
ефективност. Управлението на раз-
нообразието предполага, че различия-
та могат да са свързани с постига-
нето на мисията на организацията, 
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докато политиката за осигуряване на 
равни възможности няма за крайна 
цел повишаването на организационна-
та ефективност.20

В някои случаи политиката за оси-
гуряване на равни възможности включ- 
ва т.нар. позитивно (насърчително) 
действие (affirmative action). Целта е 
да се постигнат равни възможности 
чрез промяна в демографските харак-
теристики на личния състав и осигу-
ряване пропорционална представител-
ност на различните расови и/или ет-
нически групи във въоръжените сили. 
Анализът на практиката в страните 
от Европейския съюз и САщ показ-
ва, че такава политика се прилага за 
преодоляване случаи на дискриминация 
в миналото. При това се предполага, 
че различните групи в институцията 
ще се адаптират към съществуващи-
те организационни норми и ценности. 
Политиката за осигуряване на равни 
възможности е необходимо, но не и 
достатъчно условие за управляване на 
разнообразието в организацията.

Концепцията за управляване на раз-
нообразието е базирана основно на ка- 
чествените критерии на персонала 
във военната организация. Акцентира 
се върху признаването и оценяването 
на различията и създаването на обще-
ствен климат, в който всеки се чув- 
ства оценен и приет. Основно се цели 
промяна на поведението, като се ак-
центира върху изграждането на специ-
фични умения и реализирането на поли-
тики, които допринасят всеки да даде 
най-доброто от себе си. Смята се, че 
по този начин успешно ще се постиг-
нат целите на организацията и ще се 
повиши нейната продуктивност. Пред-
полага се, че разнообразните групи ще 
търсят и създават нови подходи за съв-
местна ефективна работа в климат, 
който стимулира разнообразието.21

Тенденции в реализирането  
на политиката за осигуряване  

на равни възможности и управление 
на разнообразието във военните 

организации в САЩ

Конгресът на САщ през 2009 г. съз- 
дава Комисия по военно лидерство и 

управление на разнообразието сред пер-
сонала на въоръжените сили (Military 
Leadership Diversity Commission – MLDC) 
със задача да проведе цялостен анализ 
и оценка на политиките и практиките 
по отношение на управлението на раз-
нообразието в Министерството на 
отбраната. През 2011 г. тя публикува 
доклад за своята работа.22

Основният извод и препоръка в 
този доклад са, че е необходима про-
мяна в политиката по отношение на 
малцинствата и жените във въоръже-
ните сили. Същността на тази промя-
на е във възприемането на широко раз-
биране за разнообразието сред хората в 
отбраната, включващо не само демог-
рафските характеристики, като раса, 
етнос, пол и т.н., а целия спектър от 
възможни различия. Акцентът вече се 
поставя не само върху демографската 
представителност, осигуряването на 
равни възможности и недопускането 
на дискриминация, а върху политика-
та за управление на разнообразието и 
приобщаването на всички хора в сек-
тора на отбраната.

Координирането на политиката и 
дейностите в Министерството на 
отбраната се осъществява от Офиса 
за управление на разнообразието и рав-
ните възможности (Office of Diversity 
Management and Equal Opportunity – 
ODMEO), създаден през 2006 г. и под-
чинен на заместник-министъра на 
отбраната по човешките ресурси. За-
дачите му са да разработва политики 
и планове, да провежда анализи и да 
подготвя стратегически документи, 
свързани с цялостния процес на управ-
ляване на разнообразието и осигурява-
не на равни възможности сред хората 
в отбраната. Подобни офиси са изгра-
дени и към кабинетите на заместник-
министрите или заместник-начални-
ците на щабовете на Сухопътните 
войски, Военновъздушните сили, Воен-
номорските сили, Морската пехота и 
Бреговата охрана, командванията на 
Резерва и Националната гвардия, към 
основните командвания и бази. Освен 
това през 2005 г. е създадена посто-
янна Работна група за управление на 
разнообразието сред хората в отбра-
ната (Defense Diversity Working Group – 
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DDWG), с цел координиране на про-
грамите и плановете между различни-
те видове въоръжени сили.23

Днес въоръжените сили на САЩ 
могат да се определят като модел 
на публична институция, осигуряваща 
равни възможности за професионална 
реализация. Красноречив пример са 
тенденциите в развитието на демог-
рафската структура на персонала на 
действителна военна служба. Това е 
въпрос, който се следи много внима-
телно, анализират се тенденциите в 
развитието на демографското пред-
ставителство на малцинствата и на 
жените във военните организации и 
се предприемат мерки за постигане на 
максимално близко съответствие на 
демографските структури на въоръ-
жените сили и на обществото.

В следващите редове ще представя 
анализ на демографските структури на 
основните видове въоръжени сили на 
САщ: Сухопътните войски, Военновъз-
душните сили, Военноморските сили и 
Морската пехота. В анализа съм вклю-
чил и Бреговата охрана, независимо че 
тя вече е в състава на Министерство-
то за вътрешна сигурност.

За период от четвърт век съотно-
шенията между различните расови и 
етнически малцинства в Сухопътните 
войски на САЩ се променят значител-
но в полза на нарастване относител-
ния дял на хората от малцинства-
та (табл. 3).

Анализът на данните в табл. 3 по-
казва тенденция към намаляване отно-
сителния дял на белите военнослуже-
щи за сметка на представителите на 

малцинствата. Ако през 1983 г. пред-
ставителите на малцинствата като 
цяло са 36% от персонала на Сухопът-
ните войски, през 1993 г. техният дял 
нараства на 37,6%, а през 2003 г. – на 
40,7%. След 2005 г. се наблюдава леко 
покачване дела на белите военнослу-
жещи в Сухопътните войски (60,8%), 
за да достигне 61,6% през 2006 г.25

В състава на групата на предста-
вителите на малцинствата на дейс-
твителна военна служба в Сухопът-
ните войски на САщ се наблюдава 
устойчива тенденция към намаляване 
дела на афроамериканците за сметка 
на значително нарастване относител-
ния дял на латиноамериканците и до-
някъде на американците с азиатски 
произход и на останалите етнически 
групи.

Трябва да посоча, че съществува 
известна свръхпредставителност на 
афроамериканците в СВ на САщ в 
сравнение с техния дял в общество-
то. През 2005 г. например делът им 
е 21,6%, докато те съставляват 16% 
от населението на САщ във възрас-
товата група 18 – 39 години със за-
вършено средно образование. Както 
проличава от очертаната тенденция, 
през последните години тази диспро-
порция постепенно се преодолява.

що се отнася до латиноамерикан-
ците, делът им в Сухопътните войс-
ки се увеличава стабилно през послед-
ните години, както нараства и делът 

им сред населението на САщ. Според 
анализите обаче техният процент в 
армията на САщ е все още по-нисък 
от дела им в обществото. Показате-

Таблица 3

Демографска структура на Сухопътните войски на САЩ (%) – 1983 – 200624

Расови и етнически групи 1983 1993 1995 2003 2005 2006
Бели 64,0 62,4 61,8 59,3 60,8 61,6
Афроамериканци 28,3 27,6 27,0 24,0 21,6 20,7
Латиноамериканци 3,8 4,7 5,2 9,9 10,5 10,6
Американци с азиатски 
произход

1,3 2,0 2,2 3,5 4,0 3,7

Други (включително 
индианци)

2,6 3,3 3,8 3,3 3,1 3,4
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лен е фактът, че делът на латино-
американците във възрастовата гру-
па 18 – 39 години, завършили средно 
училище през 2005 г., е 18%, докато 
в армията те съставляват 10,5% от 
персонала.

Делът на американците с азиат-
ски произход продължава да бъде от-
носително малък, в рамките на 4%, 
но близък до техния процент в обще-
ството с подобен образователен ценз 
и възраст.26

За да се оформи представата за 
разнообразието сред персонала на Су-
хопътните войски на САщ, е важно 
да се посочи и разпределението на 
различните расови и етнически групи 
във военната йерархия, т.е. какво е 
представителството в средите на 
войнишкия, сержантския и офицерс-
кия състав. Това е показател, който 
характеризира процеса на структур-
на интеграция на по-дълбоко ниво. В 
табл. 4 са представени данни за раз-
пределението на различните расови и 
етнически групи в Сухопътните вой-
ски на САщ според данни на Минис-
терството на отбраната от 2012 г. 
Те показват, че тенденцията към 
постепенно нарастване дела на мал-
цинствата като цяло сред състава на 
СВ се запазва.

Наблюдава се слабо нарастване 
дела на афроамериканците сред сер-
жантския и войнишкия корпус на фона 
на очертаната тенденция към общо 
намаляване на техния дял сред воен-
нослужещите – от 28,3% на 20,7% за 
периода 1983 – 2006 г. В същото време 

делът на афроамериканците сред офи-
церите нараства от 7% през 1983 г. 
на 12,3% през 2012 г. Все още обаче 
делът на афроамериканците сред офи-
церския корпус и офицерските канди-
дати остава по-нисък от тяхното 
съотношение в обществото.

Изследванията на Министерство-
то на отбраната показват, че афро-
американците вярват, че в армията 
получават добри възможности за обу-
чение и тренинг, да се изявяват като 
лидери и да се развиват професионал-
но. В същото време е важно да се от- 
бележи, че по време на засиленото из- 
ползване на въоръжените сили на 
САщ в международни операции в кон-
текста на глобалната война с теро-
ризма тяхното желание за постъпва-
не в армията намалява.28

Както беше посочено, делът на 
латиноамериканците в СВ нараства 
двойно за периода 1995 – 2006 г. При 
тази група то е за сметка на увелича-
ване основно сред войнишкия състав: 
от 4% през 1995 г. на 11,6 % през 
2006 г. Делът на латиноамериканците 
сред сержантите и офицерите също 
нараства, но не така рязко: от 2% на 
6,7% при сержантския състав и от 
1% на 5,3% при офицерския корпус. 
В резултат от предприетите мер-
ки това съотношение постепенно се 
променя и днес латиноамериканците 
представляват 12,9% от войнишкия 
и сержантския състав на СВ, 8,7% 
от офицерските кандидати, 6,3% от 
офицерите (табл. 4).

Групата на американците с азиат-
Таблица 4

Демографска структура на Сухопътните войски на САЩ  
по категории военнослужещи (%) – 2012 г.27

Расови и етнически 
групи

Категории военнослужещи
Войници и 
сержанти

 Офицерски  
кандидати Офицери

Бели 59,3 63,4 72,5
Афроамериканци 21,6 18,7 12,3
Латиноамериканци 12,9 8,7 6,3
Американци с азиатски 
произход 3,4 2,4 5,3

Други (включително 
индианци)

2,8 6,8 3,6



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

��

ски произход се оказва, че е най-бързо 
разрастващото се малцинство в аме-
риканското общество. Техният брой 
нараства с 80% за периода 1980 – 
1989 г. – от 3,8 на 6,9 млн. души. Как-
то посочихме, относителният им дял 
сред военнослужещите в Сухопътните 
войски все още е сравнително малък 
и не представлява пропорционално 
съотношението в обществото.

В същото време данните за демо. 
графската картина в армията показ-
ват, че се наблюдава тенденция към 
бавно нарастване дела на американци-
те с азиатски произход. Това е главно 
за сметка на офицерския корпус: от 
1,1% през 1985 г. на 4,7% през 2006 г. 
Тенденцията към бавно нарастване на 
американците от азиатски произход 
сред офицерите в СВ, както и сред  
останалите категории военнослуже- 
щи се запазва. Днес те съставляват 
3,4% от войнишкия и сержантския със- 
тав на СВ, 2,4% от офицерските кан- 
дидати, 5,3% от офицерите (табл. 4).

Очертаните тенденции в увелича-
ването на разнообразието на персона-
ла в Сухопътните войски на САЩ се 
отнасят до голяма степен и за оста-
налите видове въоръжени сили – Воен-
новъздушните сили, Военноморските 
сили и Морската пехота, в периода 
1985 – 2005 г.

Във Военновъздушните сили според 
данните съществува слабо нарастване 
относителния дял на представители-
те на двете най-големи малцинстве-
ни общности сред персонала. За аф-
роамериканците той се увеличава от 
14,6% през 1994 г. на 15% през 2004 г., 

а на латиноамериканците – от 3,6% 
през 1994 г. на 5,5% през 2004 г.29

Анализът на данните за Военно-
морските сили за периода 1994 – 2004 г. 
показва слабо нарастване относи-
телния дял на афроамериканците и 
латиноамериканците. Делът на пър- 
вата група се увеличава от 16,3% 
през 1994 г. на 18,9% през 2004 г., а 
на втората – от 6,6% през 1994 г. на 
8,6% през 2004 г.30

При Морската пехота анализът 
на данните за периода 1994 – 2004 г. 
показва тенденция към намаляване 
относителния дял на афроамерикан-
ците – от 16,1% през 1994 г. на 15,3% 
през 2000 г. и на 8,9% през 2004 г. В 
същото време относителният дял на 
латиноамериканците сред персонала 
на Морската пехота нараства почти 
два пъти: от 8,6 % през 1994 г. на 
13,7% през 2004 г.31

Какво е съвременното демографско 
състояние на останалите видове въоръ-
жени сили на САЩ?

В таблици 5, 6, 7 и 8 е представено 
подробно разпределение по раса и ет-
нос на военнослужещите съответно 
на Военновъздушните сили, Военно-
морските сили, Морската пехота и 
Бреговата охрана.

Данните, представени в табл. 5, 
показват слабо нарастване дела на 
представителите на малцинствата, 
основно за сметка на войнишкия и 
сержантския състав във ВВС. Пред-
ставителството в средите на офице-
рите все още се запазва ниско. Подоб-
на е тенденцията във Военноморски-
те сили и в Морската пехота.

Таблица 5

Демографска структура на Военновъздушните сили на САЩ  
по категории военнослужещи (%) – 2012 г.32

Расови и етнически групи Войници, сержанти 
и старшини Офицери

Бели 69,0 79,9
Афроамериканци 16,2 5,8
Латиноамериканци 4,7 4,0
Американци с азиатски произход 2,7 3,4
Други (включително индианци) 7,4 6,9



��

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

Таблица 6

Демографска структура на Военноморските сили на САЩ  
по категории военнослужещи (%) – 2012 г.33

Расови и етнически групи Матроси и 
старшини

Офицерски 
кандидати Офицери

Бели 47,2 58,9 76,2
Афроамериканци 16,8 23,0 7,3
Латиноамериканци 17,5 8,4 6,6
Американци с азиатски произход 5,1 4,7 4,3
Други (включително индианци 13,4 7,4 5,6

Таблица 7

Демографска структура на Морската пехота на САЩ  
по категории военнослужещи (%) – 2012 г.34

Расови и етнически групи Войници и 
сержанти

Офицерски 
кандидати Офицери

Бели 67,0 66,1 77,0
Афроамериканци 10,5 11,7 4,7
Латиноамериканци 15,5 13,2 6,8
Американци с азиатски произход 2,3 2,6 2,7
Други (включително индианци) 4,7 6,4 8,8

Таблица 8

Демографска структура на Бреговата охрана на САЩ  
по категории военнослужещи (%) – 2012 г.35

Расови и етнически групи Войници и 
сержанти

Офицерски 
кандидати Офицери

Бели 67,4 76,8 75,7
Афроамериканци 5,1 5,3 4,0
Латиноамериканци 12,9 7,0 6,9
Американци с азиатски 
произход 0,9 0,2 1,2

Други (включително 
индианци) 13,7 10,7 12,2

Интересно е да се види коя е най-
разнообразната военна организация в 
САщ и къде представителството на 
малцинствата сред офицерския кор-
пус е най-високо.

Анализът на представените данни 
показва, че най-високо е расовото и  
етническото разнообразие сред офи-
церите в Сухопътните войски, а най-
слабо изразено е то във Военновъз-
душните сили.

По отношение на дела на жените 
на действителна военна служба в Су-
хопътните войски на САЩ се наблю-
дава тенденция към нарастване за 
последните 20 години. 

През 2005 г. техният относите-
лен дял от персонала на Сухопът-
ните войски съставлява 15,2%. 
Най-значително се увеличава делът 
на жените сред офицерския кор-
пус (табл. 9).
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Таблица 9
Относителен дял на жените в Сухопътните войски  

на САЩ (1985 – 2005) по категории военнослужещи (%)36

Категория военнослужещи 1985 1995 2005
Войници 10,0 13,0 14,0
Сержанти 2,0 5,0 8,0
Офицери 11,0 14,0 17,0

фиг. 1. Разпределение на офицерите във военните организации  
на САщ по раса/етнически произход (%) – 2012 г.
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Освен това след 1994 г. отпадат 
редица ограничения, недопускащи жени 
да постъпват на служба на т.нар. 
бойни длъжности, което разширява 
възможностите им за кадрова воен-
на служба. През 2013 г. са предприети 
действия за премахване на всички ог-
раничения за служба на жените във 
въоръжените сили, включително на-
значаването им на длъжности, които 
се свързват с непосредствено ангажи-
ране в бойни действия.

При жените на военна служба във 
ВВС нарастването на относителния 
дял е по-чувствително: от 15,6% през 
1994 г. на 19,6% през 2004 г.37

При жените на военна служба във 
ВМС нарастването на относителния 
дял е от 11,3% през 1994 г. на 14,5% 
през 2004 г.38

Морската пехота на САщ е во-
енната организация с най-нисък про-
цент жени на военна служба поради 
факта, че доскоро те са лишени от 
възможността да кандидатстват за 
редица длъжности. При тях се наблю-
дава слабо покачване на относител-

ния дял – от 4,4% през 1994 г. на 6,1% 
през 2004 г.39

Какво е съвременното състояние с 
интеграцията на жените във военните 
организации в САЩ? Както и при мал-
цинствата, е важно да се види къде са 
жените във военната йерархия.

Днес жени са 16,8% от офицерите 
в Министерството на отбраната, 
8,6% от офицерските кандидати и 
14,3% от сержантите и войниците. 
Най-голям е относителният дял на 
жените офицери във ВВС, следвани 
от Бреговата охрана.

Заслужава внимание процесът на 
отваряне на все по-голям брой по-
зиции за жени, които са свързани с 
бойни действия, във връзка с възмож-
ността им за израстване в кариера-
та. В доклад на Министерството на 
отбраната на САщ от 2012 г. е по-
сочено, че се правят всички усилия за 
идентифициране и премахване на нор-
мативни и организационни бариери за 
успешното развитие на този процес 
и е очертано съвременното състоя-
ние. Във ВВС 99% от всички позиции 
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в активните сили през 2011 г. са били 
отворени за жени. В Сухопътните 
войски този дял е 66%, във ВМС – 
88%, а в Морската пехота – 68%.41

Наред с анализа и наблюдението 
на демографските характеристики, в 
САЩ се провеждат редовни изследва-
ния за оценяване на дълбокото или 
скритото ниво на разнообразие сред хо-
рата във въоръжените сили. Това са из-
следвания на организационния климат, 
които паралелно с наблюдението на 
демографските характеристики да-
ват възможност да се управлява по-
добре разнообразието сред персонала 
на военните организации. Научните 
изследвания и обучението на кадрите 
се осъществяват основно от Воен-
ния институт за управление на кли-
мата, осигуряващ равни възможности 
(DEOMI).

Същността на изследванията на 
климата, осигуряващ равни възмож-
ности във въоръжените сили, може 
да се опише с три ключови изречения. 
Първо, те се провеждат по искане на 
командирите. Второ, насочени са към 
развитие на военната организация. 
Трето, анонимността на изследвани-
те лица е гарантирана.42

Изследванията са фокусирани върху 
въпросите на равните възможности 
и организационната ефективност, а 
целта им е да се подпомогнат коман-
дирите от всички видове въоръжени 
сили в изграждането и поддържането 
на организационен климат, осигуря-
ващ равни възможности във военни-
те формирования, които командват. 
Важна особеност на изследванията е, 

че се провеждат единствено по искане 
на командира и резултатите от тях 
се предоставят само на поръчалия 
изследването. Това дава възможност 
за конфиденциална обратна връзка за 
социалнопсихологическия климат в ко-
мандваната от него войскова едини-
ца, която да се използва като първа 
стъпка при планирането и реализира-
нето на проактивна програма за по-
добряване на климата и организаци-
онната ефективност във военното 
формирование.

Почти всички изследвания се про-
веждат онлайн чрез интернет стра-
ницата на DEOMI. След изследването 
данните се обработват и анализират 
от Института. На командирите се 
изпраща обобщен доклад с информа-
ция за състоянието на климата, оси-
гуряващ равни възможности в съот-
ветната войскова единица, сравнение 
между различните изследвани групи 
военнослужещи във формированието 
според демографските им характе-
ристики, например мъже – жени, мно-
зинство – малцинство, и сравнение 
между климата в изследваното фор-
мирование и средните стойности при 
подобни войскови единици във вида 
въоръжени сили.

За провеждане на изследванията на 
климата, осигуряващ равни възмож-
ности в армията, DEOMI разработ-
ва серия въпросници, предназначени 
за различен вид организации в зависи-
мост от нивото във военната йерар-
хия и типа персонал – военнослужещи 
и/или смесен цивилен и военен състав. 
Освен това различните въпросници 

Таблица 10

Относителен дял на жените във въоръжените сили на САЩ  
по категории военнослужещи (%) – 2012 г.40

Категория 
военнослужещи

Сухопътни 
войски

Военно- 
въздушни  

сили

Военно- 
морски  
сили

Морска 
пехота

Брегова 
охрана

Общо за  
Министер- 

ството  
на отбраната

Офицери 17,6 19,2 16,7 6,3 18,8 16,8
Офицерски 
кандидати  9,3    – 5,2 5,2 6,2  8,6

Войници и 
сержанти 12,8 18,9 17,0 7,1 13,9 14,3
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измерват оценки за факти и/или на-
гласи на персонала към разнообразни 
аспекти на климата във военната ор-
ганизация.

В момента основният инстру-
мент, който се използва за оценява-
не на организационния климат във 
военните формирования, е Въпросник 
за изследване на организационния кли-
мат по отношение на осигуряването 
на равни възможности (DEOMI Equal 
Opportunity Climate Survey). Той дава 
възможност на командирите проак-
тивно да оценят основни критични 
фактори на организационния климат 
във формированията, които коман-
дват, и да използват получената об-
ратна връзка за подобряването му. 
Може да се попълни онлайн или на хар-
тиен носител и дава обща оценка на 
организационния климат във формиро-
ванието.

Вариант на този инструмент е 
адаптиран за Българската армия от 
Института за перспективни из-
следвания за отбраната (ИПИО) през 
2004 г. и при създаване на организация 
би могъл да се използва от нашите 
командири.43

Освен това DEOMI е разработил 
и предлага на командирите друг инс-
трумент, който дава възможност да 
се оцени как хората в организацията 
възприемат различни аспекти на раз-
нообразието и доколко те са свързани 
с организационни фактори, като вклю-
ченост, групова ефективност, групо-
ва сплотеност, лидерство, възприета 
справедливост в организацията и др. 
(DEOMI Diversity Management Climate 
Survey). Това е въпросник, насочен 
към широк кръг от различия между 
хората във военната организация и 
към управлението на разнообразието 
като процес.

Най-новата разработка на Инсти-
тута е инструмент за изследване и 
оценяване нивото на междукултурна 
компетентност във военното фор-
мирование (Unit Level Cross-Cultural 
Competency Survey). Той се попълва 
само онлайн и е предназначен за воен-
ните формирования, които в момен-
та изпълняват мисии зад граница или 
току-що са се върнали от мисия.44

Този инструмент е резултат от 
целенасочена изследователска работа 
след 2006 г., когато DEOMI получава 
задача от Министерството на отбра-
ната да разшири областта си на дей-
ност, като включи специална шест- 
годишна програма за обучение и тре-
нинг на военнослужещите за изграж-
дане на междукултурна компетент-
ност с цел повишаване на организа-
ционната ефективност при участие 
в коалиционни операции. Акцентът се 
поставя не само върху придобиването 
на познания за собствената култура 
на различните расови, етнически и 
културни групи в американското об-
щество, но и на културата на коа-
лиционните партньори, на местното 
население и на противника в района 
на мисията.45 За да изпълни тази за-
дача, DEOMI поема инициативата за 
разработване и операционализиране на 
модел на междукултурна компетент-
ност и препоръки за обучението.

Анализите на DEOMI показват, 
че изследванията на организацион-
ния климат стават много популяр-
ни и търсени от командирите след 
въвеждането им в практиката през 
1990 г. Само за финансовата 2011 г. 
исканията от командирите за про-
веждане на изследвания за оценяване 
на организационния климат (DEOMI 
Equal Opportunity Climate Survey) са 
нараснали от 6653 на 8108 (+21,8%) 
в сравнение с 2010 г. Тъй като поч-
ти всички изследвания се провеждат 
онлайн, е нараснал и броят на искани-
те пароли – от 1 106 552 на 1 447 999 
(+30,9%). Съответно значително се 
увеличават и докладите от проведе-
ните изследвания – от 9370 на 11 478 
(+22,5%).46

Институтът работи в интерес 
на Министерството на отбраната, 
Сухопътните войски, Военноморс-
ките сили, Военновъздушните сили, 
Морската пехота, Бреговата охра-
на и Националната гвардия. Важно е 
да се подчертае, че резултатите от 
тези изследвания, както видяхме по-
горе, непосредствено се използват в 
управленската практика и в обучение-
то на персонала.

Специално внимание заслужава сис-
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темата за обучение и изграждане на 
междукултурна компетентност във 
въоръжените сили на САЩ. Специа-
лизираното обучение по проблеми на 
расови/етнически отношения и уп-
равление на разнообразието за персо-
нала на Сухопътните войски, Воен-
новъздушните сили, Военноморските 
сили, Морската пехота и Бреговата 
охрана, командванията на Резерва и 
на Националната гвардия се провеж-
дат от DEOMI.

Основният курс е за съветници на 
командирите по равните възможнос-
ти (Equal Opportunity Advisor Course), 
с продължителност 12 седмици, като 
се провежда четири пъти в годината. 
Във всеки курс участват около 120 во-
еннослужещи и цивилни служители от 
въоръжените сили и други федерални 
агенции. Така годишно около 500 души 
получават специализирана подготовка 
по управление на разнообразието във 
военните организации на САщ.

Освен това три пъти в годината 
DEOMI организира и провежда 6 едно-
седмични семинара със старши офице-
ри/сержанти и цивилни ръководители 
(Leadership Team Awareness Seminars), 
курсове, предназначени за осигуря-
ване на равни възможности при уп-
равление на цивилен персонал (Equal 
Employment Opportunity), курс за ра-
бота с хора с увреждания (Disability 
Program Management Course) и семи-
нар за военни и цивилни лидери от ви-
соките управленски нива на (DEOMI 
Executive Seminar). Тази цялостна об-
разователна дейност се разширява 
чрез възможностите за дистанци-
онно обучение, където се предлагат 
15 курса.

Най-новият курс, разработен от 
DEOMI по искане на Националната 
гвардия на САщ, е посветен на въпро-
сите на лидерството и управлението 
на разнообразието сред хората във 
военните организации (Leading Diverse 
Teams). Той дава теоретичната осно-
ва на връзката между лидерството в 
организации с разнообразен персонал и 
изграждането на междукултурна ком-
петентност.47

Освен специализираното обучение, 
което се провежда от DEOMI, през 

последните години се създава и разви-
ва цялостна система за подготовка 
на кадрите по въпросите на управле-
ние на разнообразието и изграждане 
на междукултурна компетентност 
във всеки вид въоръжени сили. Тази 
тематика е включена като елемент 
на професионалното военно обучение, 
в курсовете за новопостъпващите в 
армията, курсовете за офицерите от 
резерва и като елемент на обучение-
то по време на цялата кариера.48

Образованието и обучението са 
насочени към всички аспекти на уп-
равлението на разнообразието сред 
персонала на военните организации 
и другите федерални агенции в САщ. 
Обхванати са въпросите на равните 
възможности за реализация на военно-
служещите и на цивилните служите-
ли, равнопоставеността на половете, 
интеграцията на хората с уврежда-
ния, изграждането и развитието на 
междукултурна компетентност, ли-
дерство в мултикултурните органи-
зации и др.

Дотук бяха очертани редица добри 
практики в реализирането на полити-
ката за осигуряване на равни възмож-
ности и управление на разнообразието 
във военните организации на САщ. 
Не бива обаче да се заблуждаваме, че 
този процес не е съпроводен със сери-
озни трудности и че не съществуват 
пропуски.

Например, независимо от очерта-
ните тенденции към нарастване отно-
сителния дял на представителите на 
малцинствата сред офицерския корпус 
и на дела на жените на ръководни по-
зиции, според оценките на експерти по 
управление на разнообразието сред пер-
сонала на въоръжените сили на САЩ, 
той все още е сравнително нисък. Този 
факт се отчита от редица изследова-
тели в САщ и според тях налага про-
дължаване на проактивната полити-
ка за привличане на повече младежи и 
девойки от средите на малцинствата 
като курсанти във военните училища 
и за стимулиране на интереса към во-
енната служба.49

Освен това заслужават внимание 
някои открити пропуски, като фак-
та, че основното внимание е било на-
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сочено към интеграция на афроамери-
канците и на жените във въоръжените 
сили, което е довело до пропускане на 
други важни категории хора. Това по-
казва колко трудно се прави преход 
от политика за осигуряване на равни 
възможности и прилагане на насърчи-
телни действия към реализиране на 
комплексна политика за управление на 
разнообразието сред хората във воен-
ните организации. Все още съществу-
ва стремеж между двете да се поста-
вя знак на равенство. Към този факт 
трябва да се добави и посочената от 
някои изследователи недостатъчна 
междукултурна компетентност, лип-
са на лидерски умения за управление на 
разнообразието – както сред собстве-
ните военни организации, така и при 
работа в многонационална и мултикул-
турна среда.50

Важен пропуск е също, че все още 
управлението на разнообразието се 
разглежда само в контекста на управ-
лението на човешките ресурси, а не 
като елемент от всяка дейност във 
военната организация, непосредстве-
но свързана с нейната ефективност и 
продуктивност.51

Не на последно място, следва да се 
посочат и някои предразсъдъци спря-
мо мюсюлманите в американското 
общество и във въоръжените сили на 
САЩ след 11 септември 2001 г., което 
внася допълнителни напрежения при 
осъществяване процеса на управление 
на разнообразието сред персонала.52

Всичко това налага известна про-
мяна на основните акценти в цялост- 
ната политика и практики в отго-
вор на разнообразието сред хората в 
отбраната. Докладът на Комисията 
по военно лидерство и управление 
на разнообразието сред персонала на 
въоръжените сили към Конгреса на 
САщ става основа за разработване 
на стратегически планове на Минис-
терството на отбраната и видове-
те въоръжени сили за управление на 
разнообразието и осигуряване макси-
мална включеност на всички хора в 
отбраната. Анализът на тези стра-
тегически визии е ценен източник за 
извличане на поуки от опита на САщ, 
които могат да са полезни за Бълга-

рия. Затова накратко ще представим 
основните стратегически документи 
на Министерството на отбраната и 
на видовете въоръжени сили.

В Стратегическия план на Минис-
терството на отбраната „Разнообра-
зие и включеност 2012 – 2017“ е посо-
чено, че „разнообразието се разглежда 
като стратегически императив. Раз-
личните социален и културен произ-
ход и опит на хората ще стимулират 
различни начини на мислене, което е 
ключът към иновации в организаци- 
ите. Ние печелим стратегическо пре-
димство чрез инвестиране в разнооб-
разието сред хората и създаването 
на приобщаваща среда, в която всеки 
член на организацията се оценява и 
насърчава да представя идеи, които 
са критични за иновациите, оптимал-
ното изпълнение на мисията и успеха 
на организацията“.53

Стратегическият план дефинира 
три основни цели за по-нататъшното 
успешно реализиране процеса на управ-
ление на разнообразието сред хората 
в Министерството на отбраната: 
1) да се осигури активното включва-
не на лидерите за гарантиране устой-
чивостта и отчетността на проце-
са; 2) да се приложат координирани и 
целенасочени действия за идентифи-
циране, привличане и набиране на та-
лантливи хора от целия спектър на 
обществото, на което въоръжените 
сили на САщ са призвани да служат; 
3) да се развиват, подкрепят и задър-
жат на служба във въоръжените сили 
талантливи хора, които могат да се 
справят с предизвикателствата на 
ххІ век.54

В Пътната карта за постигане на 
по-голямо разнообразие сред персонала 
на Сухопътните войски на САЩ е посо-
чено, че организацията трябва да бъде 
„национален лидер в използването на 
силните страни на различните хора в 
приобщаваща среда…, като инвестира 
във и цени всички талантливи хора, 
развива културно проницателни воен-
нослужещи и цивилни служители, кои-
то повишават способностите на СВ 
и са подготвени лидери за глобалните 
ангажименти на армията“.55

В този стратегически документ 
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се отбелязват два очаквани ефекта 
от управлението на разнообразието 
сред хората в Сухопътните войски. 
Първо, глобален ефект, свързан с из-
граждането на културно адаптивни 
лидери, способни да отговорят на 
съвременни и бъдещи предизвикател-
ства в световен мащаб. Това е не-
посредствено свързано с повишаване 
ефективността на СВ и изпълнение-
то на техните мисия и задачи. Вто-
ро, национален ефект, свързан с необ-
ходимостта СВ да отразяват макси-
мално близко обществото, на което 
служат. В условията на непрекъснато 
променящи се демографски характе-
ристики на американското общество 
СВ следва да гарантират, че мъжете 
и жените с различен социален и кул-
турен произход, с различни ценности 
и вярвания са ценени като членове на 
организацията на всички нива.56

Основните стратегически цели, ко-
ито трябва да постигнат Сухопътни-
те войски на САЩ съгласно Пътната 
карта, са следните:

1. Ангажираност на лидерите от 
всички степени в процеса на управля-
ване на разнообразието и осигуряване 
на организационен климат за приоб-
щаване на всички хора.

2. Институционализиране процеса 
на управляване на разнообразието на 
всички етапи, свързани с идентифи-
цирането, набирането, развиването и 
задържането на талантливи военно-
служещи и цивилни служители с раз-
нообразен произход.

3. Създаване и ресурсно осигурява-
не на структура, която да поддържа 
административно изпълнението на 
дейностите, заложени в Пътната 
карта.

4. Изпълняване на програми за об-
разование и обучение по проблемите на 
управлението на разнообразието сред 
хората в СВ, които да доведат до из-
граждане и развиване на социално-кул-
турни компетентности в отговор на 
повика на експедиционните операции 
на ххІ век. Тук се включват органи-
зиране на обучение на старшите ли-
дери, както и разработване на модели 
за изграждане на междукултурна ком-
петентност на различните нива на 

развитие на лидерите: начално ниво 
за новопостъпилите в организация-
та, обучение на средно изпълнителско 
ниво, ръководно и старше ръководно, 
както и професионалисти в област-
та на управляване на разнообразието 
сред хората в СВ.

5. Създаване и поддържане на орга-
низационен климат на приобщаване на 
всички хора, при който се ценят раз-
нообразните знания, опит и произход, 
а те се разглеждат непосредствено 
свързани с подготвеността на СВ и 
изпълнението на тяхната мисия.

Във Военновъздушните сили способ-
ността на лидера да управлява и води 
разнообразен персонал се дефинира 
като „основна компетентност във 
вида въоръжени сили“. Освен това 
се поставя стратегическата цел да 
се постигне „балансирано предста-
вителство“ на персонала на Воен-
новъздушните сили и на обществото. 
Постигането на тази цел се очаква 
да подобри ефективността на Воен-
новъздушните сили в съвременните 
операции, „които изискват творчес-
ко и новаторско мислене, съчетани с 
чувствителност към местните оби-
чаи и културни особености – характе-
ристики, които могат да се развият 
у военнослужещите, като работят с 
колеги с разнообразен етнокултурен 
произход, изучавайки проблемите на 
междукултурното общуване и водей-
ки разнообразен персонал“.57

В Стратегическата пътна карта 
на Военновъздушните сили на САЩ се 
посочва, че ефективното управлява-
не на разнообразието сред персонала 
е „императив, за да бъдат ВВС кон-
курентоспособни за привличане на 
най-талантливите хора“. Освен това 
управляването на разнообразието се 
разглежда като „критичен фактор за 
успех в международните операции“. 
Това е така, защото на ВВС се налага 
да взаимодействат с различни хора по 
целия свят и затова междукултурна-
та компетентност на военнослуже-
щите (включително чуждоезиковата 
подготовка) са критични за изгражда-
не на партньорства и за успешно про-
веждане на целия спектър от военни 
операции“.58
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В Стратегическата пътна карта 
на Военновъздушните сили са дефи-
нирани няколко цели, свързани с уп-
равляването на разнообразието сред 
хората. Те са насочени към институ-
ционализиране процеса на управление на 
разнообразието като необходимост за 
постигане мисията на организацията; 
към привличане, набиране, развиване и 
задържане на хора с различен социален, 
културен и расов/етнически произход 
на служба във ВВС.

формулирани са и конкретни дей-
ности за тяхното постигане и отго-
ворностите по цялата командна ве-
рига. Сред най-важните дейности са 
образованието и обучението на персо-
нала на ВВС за развиване на организа-
ционна култура, която цени разнообра-
зието и стимулира приобщаването на 
различните хора за постигане мисията 
на организацията. Освен това акцен-
тът е поставен върху изграждането 
на ефективна система за професио-
нално развитие, където се цени разно-
образието сред хората, всеки човек се 
чувства оценен и има равни възмож-
ности за развитие в кариерата. На 
следващо място, ВВС обръщат спе-
циално внимание върху изграждането 
на междукултурна компетентност, 
като средство за повишаване на опе-
ративните способности. Предвидена 
е и система за непрекъснато наблю-
даване и оценяване изпълнението на 
формулираните задачи.59

Основни ръководни документи на Во-
енноморските сили (ВМС) на САЩ по 
отношение на управлението на разно-
образието сред персонала на флота са 
Политиката на командващия ВМС60 и 
неговата Стратегическа визия61.

В Стратегическата визия на Де-
партамента на Военноморските сили 
се посочва, че „способността да при-
вличаме, набираме и задържаме разно-
образен персонал е бизнес императив 
с критично значение за отличното 
изпълнение на мисията на флота“. 
Разбирането на командването на Во-
енноморските сили е, че е необходимо 
да се направи следващата стъпка – 
от гарантиране на минималните изис-
квания за осигуряване на равни въз-
можности за професионална реализа-

ция към обвързване на политиката за 
управляване на етнокултурното раз-
нообразие сред персонала с постигане-
то на целите на организацията. Във 
време, когато гъвкавостта, адаптив-
ността и способността за критично 
мислене са първостепенни фактори за 
готовността на флота, добре управ-
ляваната организация с разнообразен 
персонал е императив за постигане 
на висока оперативна ефективност.62

В Стратегическата визия на Мор-
ската пехота е ясно заявено, че раз-
нообразието на култури и опит сред 
персонала е не само отражение на об-
ществото, което въоръжените сили 
представляват, но и основен елемент 
от поддържането на боеспособност 
и гъвкавост, изисквани за посрещане 
на съвременните предизвикателства 
към сигурността. Поддържането на 
разнообразие сред персонала на Морс-
ката пехота допринася за непрекъсна-
то обновяване на идеите и иноватив-
ните способности.63

В стратегическите документи на 
Бреговата охрана на САЩ за управле-
ние на разнообразието сред персонала 
е посочено, че тя ще се стреми да се 
превърне в „предпочитана за работа 
организация в рамките на федерално-
то правителство“. Нейна първосте-
пенна задача е да „набира, развива и 
задържа висококвалифицирани хора с 
разнообразен произход“ и да „създава 
и поддържа организационен климат, в 
който всеки индивид има възможност 
да се развива и да допринася за пости-
гане мисията на Бреговата охрана“.64

Анализът на опита на военните 
организации на САщ дава възможност 
да се изведат ценни поуки в разработ-
ването и прилагането на политиката 
за осигуряване на равни възможности 
за професионална реализация и управ-
ляване на разнообразието сред персо-
нала. Някои от тях са формулирани в 
изследване, проведено сред експерти и 
публикувано през 2005 г. То има за цел 
да установи най-добрите практики в 
САщ за управляване на персонала в 
условията на етнокултурно разнооб-
разие и да анализира примери за изпъл-
нение на добри практики в различни-
те държавни агенции.65
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Поуки от анализа на политиките  
и стратегиите в отговор  

на разнообразието сред хората  
във военните организации в САЩ

Първо, добра практика е формули-
рането на политиката и стратегия-
та за управляване на разнообразието 
сред хората във военните организации 
в САЩ да се обсъжда на най-високо 
политическо равнище, след което да 
се реализира посредством страте-
гическите планове на равнище Ми-
нистерство на отбраната и видове 
въоръжени сили. Това е тема от клю-
чов интерес както за политическия и 
военния елит, така и за обществото 
като цяло.

Второ, принципът на равните въз-
можности при комплектуването на 
съвременните професионални въоръже-
ни сили на демократичните държави е 
основополагащ при процедурите за на-
биране, задържане и кадрово развитие 
на персонала. Това допринася те да се 
възприемат като справедливи и от-
крити за обществото.

Сред основните аспекти на този 
принцип е постигането на пропорцио-
нална представителност на различни-
те етнически групи в обществото и 
армията посредством целенасочена 
промяна в демографските характе-
ристики на личния състав. Това се 
постига чрез прилагане политика на 
позитивно (насърчително) действие 
при набирането и кадровото разви-
тие на персонала. Такава политика се 
прилага най-вече за преодоляване слу-
чаи на дискриминация в миналото.

Липсата на пропорционалност, из- 
разяваща се в значително по-ниска 
представителност на различните ет-
нически групи в армията в сравнение 
с обществото, се разглежда от някои 
експерти като доказателство за инс-
титуционална дискриминация.

Наред с осигуряването на пропорци-
онална представителност на малцинс-
твените групи във въоръжените сили 
и равното третиране на половете и 
на различните религиозни общности, 
все по-голямо внимание се обръща на 
изграждането и реализирането на по-
литика за управляване на организаци-

онния климат така, че да не допуска 
дискриминация, да се стимулират вза-
имното разбирателство, толерант-
ността и уважението на различията 
във всекидневното взаимодействие 
между хората.

Съществува стремеж да се разра-
ботят и въведат цялостна концепция 
и стратегия за управляване на разнооб-
разието сред персонала на военната ор-
ганизация, които да излязат извън за-
конодателните рамки на осигуряване 
на равни възможности и акцентиране 
главно върху демографските характе-
ристики, а да включат целия комплекс 
от възможни различия сред хората в 
отбраната (културни, начини на мис-
лене, поведенчески и др.). Анализът на 
стратегическите документи и лите-
ратурни източници показва, че не е 
достатъчно да се акцентира само 
върху раса/етнос, пол, възраст и дру-
ги демографски характеристики, как-
то беше досега, а е необходим все-
обхватен подход, който да доведе до 
приобщаване на всички към постигане 
целите на организацията.

Трето, процесът на управляване на 
разнообразието сред хората в отбра-
ната следва да се институционализира. 
Това означава да се изградят специа-
лизирани структури, отговорни за ко-
ординацията на политиката и дейнос-
тите в отбраната, за мониторинг на 
процеса, провеждане на изследвания и 
обучение; управлението на разнооб-
разието да стане елемент от целия 
процес на идентифициране, набиране, 
развиване и задържане на кадрите; раз-
нообразието сред хората в отбрана-
та да се превърне в основна ценност 
за военните организации; знанията и 
уменията да се управляват, разнооб-
разни екипи и организации да се пре-
върнат в основна компетентност 
на лидерите от всички нива. В това 
отношение добра практика е изграде-
ният административен капацитет за 
управляване на разнообразието сред 
хората във военните организации на 
равнище Министерство на отбрана-
та, видове въоръжени сили и основни 
военни формирования, както и създа-
дената система от експертни групи 
и съветници, които подпомагат рабо-
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тата на командирите при решаване 
проблемите на равните възможности 
и управлението на разнообразен пер-
сонал.

Четвърто, най-важният фактор за 
успешното реализиране на политика-
та за управляване на разнообразието 
сред хората в отбраната е активно-
то включване на лидерите от най-ви-
сок ранг, които разработват визия 
за подобряване на този процес, раз-
пространяват и обясняват своите 
виждания в организацията, за да мо-
тивират всеки неин член, тя да се 
превърне в лична позиция и да намери 
отражение в поведението на всеки 
военнослужещ.

Пето, разнообразието сред персона-
ла се свързва непосредствено със стра-
тегическите цели на организацията, 
т.е. стратегията и планът за дейс-
твие за управляване на разнообразие-
то сред персонала са неразделна част 
от стратегическия план за развитие 
на организацията. Управляването на 
разнообразието е не само част от 
плана за управляване на човешките ре-
сурси, а е дейност, която преминава 
през всички останали войскови дейно- 
сти. Освен това се цели да се осигури 
дългосрочна прогноза, на чиято основа 
да се разработят перспективни планове 
за идентифициране и развиване на раз-
нообразни таланти, които ще бъдат 
потенциални лидери на организацията.

Шесто, разнообразието сред пер-
сонала се свързва с резултатите от 
дейността, т.е. поставя се цел да се 
формира разбиране, че колкото по-
разнообразен е персоналът и колкото 
повече условия за включване на всеки 
член на екипа се създават, толкова 
по-ефективна ще е организацията и 
ще се повиши индивидуалният принос 
на всеки служител. В редица страте-
гически документи разнообразието 
сред персонала и неговото ефективно 
управляване се разглеждат като клю-
чов елемент за гарантиране ефектив-
ността на организацията и постига-
не на нейната мисия.

Седмо, успешното реализиране на 
всяка програма за управляване на разно-
образието сред персонала на военните 
организации е свързано със стриктно 

измерване на ефектите от различните 
аспекти на разнообразието. Това озна-
чава прилагане на научнообосновани 
методи за наблюдаване и оценяване на 
организационния климат, за измерване 
на начина, по който хората оценяват 
климата в организацията и връзката с 
възприетата организационна ефектив-
ност, идентификацията с организаци-
ята, мотивацията и т.н.

Осмо, стремежът е да се осигурят 
прозрачност и отчетност на целия 
спектър политики и практики за уп-
равляване на разнообразния персонал, за 
постигнатите резултати и иденти-
фицираните проблеми, за да се гаран-
тира успешно развитие на политики-
те. Това се разбира като елемент от 
ефективните гражданско-военни от-
ношения и постигане на по-висока об-
ществена подкрепа за военните орга- 
низации.

Девето, във военните организации 
в САщ се преследва проактивна кадро-
ва политика за привличане, набиране, 
развиване и задържане на квалифицира-
ни хора от различни социални среди и с 
различен произход. Там, където е въз-
можно, дори се следва „агресивна по-
литика“ за привличане представители 
на малцинствата, особено в случаите 
на диспропорция между съотношение-
то на различните расови и етничес-
ки групи във въоръжените сили и об-
ществото. Това с особена сила важи 
за постигане на целта да се повиши 
представителството на хората от 
малцинствата и на жените на ръко-
водни позиции.

Десето, формирането на полити-
ката за осигуряване на равни възмож-
ности и управляване на разнообразието 
сред персонала във въоръжените сили на 
САЩ и практическото ù реализиране се 
базират на задълбочени интердисципли-
нарни научни изследвания. Те играят из-
ключително важна роля и осигуряват 
на командирите обратна връзка, като 
подпомагат вземането на ефективни 
управленски решения от Министерс-
твото на отбраната. Изследванията 
са насочени към формиране на органи-
зационен климат и култура, идентифи-
циране на тесни места при реализи-
рането на стратегическите планове, 
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организационните и социалнопсихоло-
гическите бариери пред осъществява-
нето на политиката за осигуряване на 
равни възможности и управляване пер-
сонала на въоръжените сили в услови-
ята на етническо, религиозно, култур-
но и полово разнообразие. В същото 
време резултатите от научноизследо-
вателската работа са важен инстру-
мент за обучаване и намират пряко 
приложение в учебния процес.

Единадесето, във военните органи-
зации в САЩ се обръща голямо вни-
мание на междукултурния тренинг на 
личния състав. Той трябва да доведе 
до фундаментална промяна в орга-
низационната култура на армията, 
т.е. етнокултурното разнообразие 
и съобразяването с него да се пре-
върнат в основа за набирането на 
кадри и за тяхното обучение и разви-
тие. Това е особено важно както от 
гледна точка на вътрешния аспект 

на управлението на етнокултурно-
то разнообразие на персонала, така 
и за успешната интеграция в мно-
гонационални коалиции и за ефектив-
ната работа с местното население 
при провеждане на операции за въз-
становяване и стабилизиране в раз-
лични райони на света. Освен това 
се предприема преглед на цялостна-
та система за професионално военно 
образование, за да се гарантира, че 
проблемите на равнопоставеността 
и управляването на разнообразието 
сред хората в отбраната са включе-
ни във всички основни курсове и са 
обхванати всички категории военно-
служещи и цивилни служители. Така 
се постига по-висока организацион-
на ефективност и се минимизират 
евентуалните негативни ефекти от 
етнокултурното разнообразие във 
военната организация в национален и 
световен аспект.
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След прегледа на силите преди 12 
години НАТО взема решение за 
създаване на многонационални 

структури за бързо развръщане, ко-
ито да бъдат с висока мобилност, 
издръжливи, приспособими и притежа-
ващи способности за високоефектив-
но командване и управление. Трябва 
да се създадат пет нови формиро-
вания, които да реагират за кратко 
време при бъдещи операции. Едната 
от тези структури – Корпус за бързо 
реагиране на НАТО в Италия (NRDC-
ITA), е създадена през ноември 2001 г. 
в казармения район „Уго Мара“  близо 
до Милано, а другите са във франция, 
Германия, Испания и Турция.

Корпусът на НАТО в Италия има 
способности да командва до четири 
дивизии, както и формирования за 
бойна и осигуряваща поддръжка до 
60 000 души личен състав. Има някол-

ко варианта за използването му при 
командване и управление на сухопът-
ни формирования от бригадно и ди-
визионно ниво – както в самостоя-
телен формат, така и в подчинение 
на по-старши щаб. Корпусът действа 
като формирование от най-високо 
тактическо ниво в съвременна опе-
ративна среда при комплексни, мно-
гонационални и интензивни операции. 
Личният състав е с натрупан богат 
опит и способен да изпълнява изиск-
ванията на всеобхватния подход при 
планиране и провеждане на операции. 
Чрез постоянна усилена подготовка, 
професионални знания, резултатен и 
ефективен процес на вземане на ре-
шение NRDC-ITA е една от водещи-
те сили на НАТО за отговор.

Емблемата на корпуса е приета 
като щит, разделен на две, със сабя 
и глава на орел в центъра. Сабята 

КОРПУС НА НАТО ЗА БЪРЗО 
РЕАГИРАНЕ В ИТАЛИЯ – 

ПОДГОТОВКА И РАЗВРЪщАНЕ  
НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

Д-р Дончо ДОЙЧЕВ

The article „NRDC-ITA, personnel preparation and deployment“ (author Doncho Doychev) 
deals with some functional aspects in one of the high profile NATO structures.

Following a review of its force structure, in 2001 NATO decided on the parameters of a 
new structure to provide the Alliance with rapidly deployable, mobile, sustainable and flexible 
multinational forces and their command and control capabilities. In the beginning, the decision 
was to establish five special structures, however today, in 2013, they are already seven.

NRDC-ITA Headquarters is an organization with committed, confident and experienced 
multinational staff working in a cohesive and structured team and using a well-developed 
doctrine for multinational and joint operations at the land component level. The Headquarters 
has an in-place support structure with equipment both for training and operations, which 
includes the full range of dedicated communications. Well practiced, the Headquarters 
undertakes a full and demanding training schedule dealing with the full operational spectrum 
up to high intensity war fighting utilizing the complete range of modern weaponry. The NRDC-
ITA’s motto „UBIQUE CELERE“ in Latin means „everywhere rapidly“.

NRDC-ITA HQ employs more than 400 people from 15 nations. The Bulgarian 
representative has served in Combat Support division since 2005.

Key words: NRDC-ITA, preparation and deployment, support structure, operational 
spectrum



��

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

представя приетата традиция от 
дивизия през Втората световна вой-
на, орелът символизира способности-
те за развръщане на големи разстоя-
ния. Мотото на NRDC-ITA „Ubique 
Celere“ на латински означава „Нався-
къде бързо“.

В щаба и щабните формирования 
на многонационалния корпус „служат 
над 2000 офицери, сержанти и войни-
ци“1 от България, Германия, Гърция, 
Унгария, франция, Италия, Нидер-
ландия, Полша, Румъния, Португалия, 
Словения, Испания, Турция, Велико- 
британия и САщ.

В отделните дирекции се изпълня-
ват задачи и функции по „бойна под-
дръжка“ и „бойна и обслужваща под-
дръжка“. Според функциите в дирек-
циите има структури: „Операции“, 
„Планове“, „Личен състав“, „Коорди-
ниране на огъня“  „финанси“, „CIMIC“, 
„INFO OPS“ и много други. Отделно 
от дирекциите в щаба съществува 
структура „Public affairs“ със секция 
„Media“. Високия авторитет на това 

тактическо формирование идва и 
от развърнатите в щаба структури  
и/или съветници по военновъздушни и 
морски операции.

В отдел „Координиране на огъня“, 
в който от 2005 г. е включен щабен 
офицер от Българската армия, слу-
жат представители на шест нации: 
Великобритания, Италия, САщ, Гер-
мания, Испания и България. Българ- 
ският офицер е в оперативната секция 

на отдела, като при операции тряб-
ва да координира в оперативния цен- 
тър на корпуса нанасянето на огневи 
удари.

Във военната общност на корпуса 
са включени и семействата на личния 
състав, като те се насърчават ак-
тивно да участват в съществуващи-
те различни клубове и организации, да 
ползват десетките спортни съоръже-
ния, ресторанти, магазини и др.

В NRDC-ITA военнослужещите 
от различните нации „се чувстват 
щастливи да живеят в италианското 
общество“2 и да изпълняват ключо-
ва роля в поддържането на местни 
училища, клубове и организации. Във 
връзка с това ежегодно в корпуса се 
организира интернационален ден, в 
който всяка нация, изпратила военно-
служещи в структурата, представя 
свои традиции и обичаи.

щатните структури на корпуса са 
попълнени 100% и са доказателство 
за обединени способности при про-
веждане на военни операции. Лични-

ят състав на щаба е представен от 
високоподготвени специалисти, кои-
то са в състояние не само да коман-
дват и управляват военни операции, 
но и да взаимодействат с невоенни 
структури (правителствени и непра-
вителствени организации, структури 
за хуманитарна помощ и т.н.) при 
всякакви сценарии на кризи. Следвайки 
концепцията на НАТО за всеобхват-
ния подход, щабът на NRDC-ITA е 

Корпусът за бързо реагиране на НАТО в Италия и емблемата му
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Интернационален ден в корпуса (2008 г.)

Интернационален ден в корпуса (2009 г.)

подготвен да се развърне за няколко 
задачи: като щаб на корпус; сухопът-
но компонентно командване; съвмес-
тно обединено сухопътно командване 
за сухопътни операции на НАТО или 
след официално одобрение – в опера-

ция под командването на Европейс-
кия съюз.3

Корпусът на НАТО може да про-
веде или да поддържа мисии на НАТО 
при колективна защита на територи-
ята на Съюза или извън нея, при пре-
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следване на определени интереси за 
сигурност. Той може да включи свои 
представители в съвместния щабен 
елемент за развръщане на НАТО 
(Deployable joint staff element – DJSE). 
Тогава личният състав на този еле-
мент е определен да изпълнява щабни 
задължения при подпомагане на коман-
дир на по-високото оперативно ниво.

В съответствие с последния пре-
глед на командната структура на 
НАТО в бъдещи операции ще се раз-
връщат ограничен брой постоянни 
щабове, въпреки че нивото на амбиция 
се запазва. Стратегическата концеп-
ция на НАТО от 2010 г. не променя 
ангажимента на НАТО да провежда 
едновременно две средни съвместни 
операции (Medium Joint Operations – 
MJO) и шест малки съвместни опера-
ции (Small Joint Operations – SJO), за-
пазвайки гъвкавост за една съвмест-
на операция, която да е по голяма от 
„средна“. Това ще бъде постигнато 
чрез включване щабовете на същест-
вуващите и сертифицирани с висока 
готовност сухопътни сили на НАТО 
(Graduated Readiness Force Land – 
GRF-L) за командване на малки съв-
местни операции. Корпусът на НАТО 
в Италия може да изпълнява задачи с 
висока степен на готовност.

При съществуващите директиви 
на SHAPE за осигуряване на личния 
състав от GRF-L се изисква да развър-
не многонационална съвместна група 
за логистична поддръжка (Joint Logistics 
Support Group – JLSG). „JLSG е група 
за изпълнение на задачи на тактическо 
ниво, отговорна за логистичните пла-
нове на операцията и за докладване на 
оперативното командване.“4

JLSG е създадена за бързо раз-
връщащи се сили и гъвкаво команд-
ване и управление. В този процес е 
изградено всичко необходимо, за да се 
поддържат силите на НАТО за от-
говор (NATO Response force – NRF), 
в които корпусът в Италия участва 
съгласно определен график. Когато е 
създадена JLSG, тя може да осигуря-
ва база за организиране, подготовка и 
командване на усилен щаб, както и на 
назначените военни формирования в 
логистично отношение.

Концепциите за NRF и DJSE са 
базови и показват, че няма готов 
шаблон за С2 (командване и управ-
ление), който да варира от операция 
до операция в зависимост от типа, 
района, сложността и предназначени-
ето. Всяка концепция има гъвкавост 
да осигури различен брой варианти за 
действие, за които ще бъдат изготве-
ни и изпълнени специфични планове за 
операция. В този контекст изводът 
за личния състав за мисията ще бъде 
поддържане на готовност за развръща-
не като самостоятелен щаб, подчинен 
на командира на съвместните сили и 
способен да изпълнява С3 (командване, 
управление и комуникации) на театъра 
на действия.

При пристигане на основния личен 
състав в района за мисия се осъществя-
ват „приемане, подготовка, сглобява-
не на формированията и придвижване“  
(Reception, staging, onward movement – 
RSOM) към района за действия.5

Районът за отговорност в зоната 
за операция е приблизително 150 на 
200 километра, което означава, че за 
да се осигури личният състав, ще са 
необходими един-два дена за достав-
ки в зависимост от дистанцията до 
въздушните и морските пунктове за 
разтоварване (APOD, SPOD). факти-
чески JLSG е многофункционална и не 
е предназначена само за изпълнение на 
задачи от материалната област, за-
щото притежава общи способности, 
включително по личния състав.

Развръщането на личния състав 
за операция започва с отговорности 
от национално равнище (Home Bases) 
и снабдяване с национални доставки 
(National stocks) чрез товарене/качва-
не от въздушни и/или морски пункто-
ве (SPOE, APOE) и последващо раз-
товарване/слизане на въздушни и/или 
морски пунктове (SPOD, APOD).

Всеки военнослужещ е осигурен и 
включен в определени графици, като в 
особени случаи може да се въведат ко-
рекции за индивидуални придвижвания. 
В процеса на развръщане се изпълня-
ват определени задачи от специализи-
рани военни формирования и цивилни 
структури на театъра на действия-
та, като логистично формирование на 
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театъра (Theatre Logistic Unit – TLU), 
формирование, отговарящо за прие-
мането, сглобяването и придвижва-
нето на силите (Reception, staging and 
onward movement unit – RSOM), под-
дръжка от страната домакин (Host 
nation support – HNS), цивилни фирми 
(Contractor support to operation – CSO), 
осигуряващи охрана, транспорт, хра-
нене, битово обслужване и др.; нацио-
нални поддържащи елементи (National 
support elements – NSEs), предни и изне-
сени логистични зони (Advanced logistic 
support site – ALSS, Forward logistic site – 

FLS) и т.н., а всичко това е съсредо-
точено в съвместна логистична зона 
за поддръжка (JLSA).

Следващата фаза, през която лич-
ният състав на формированията пре-
минава, е включване в компонентните 
командвания (за корпуса на НАТО – 
LCC-Land, а за други сили – CC MCC/
Maritime CC и ACC/Air CC) с под-
крепата на формирования за бойна и 
осигуряваща поддръжка и развърнати 
бази за операцията (Combat service 
support unit – CSS, Deployed operating 
base – DOB).
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В процеса на развръщане може да 
се определи съвместна тилова зона 
(Joint Rear Area – JRA), която се на-
мира в зоната за операция и е за улес-
няване и координиране на поддръжка-
та на съвместните сили.

Други зони, които се определят 
при развръщане, „са една или повече 
специфични зони за критични поддър- 
жащи функции, подпомагащи опера-
циите“ (Joint Enabling Area – JEA).6 
Основните разлики между тези зони 
(JEA) и съвместните тилови зони са 
в това, че първите се създават при 
нелинейни операции и могат да бъдат 
вътре и/или извън общата зона за 
операция (JOA). Зоните за JEA могат 
да включват съоръжения/инсталации, 
дейности и определен щатен личен 
състав от военнослужещи.

„DJSE на НАТО е щаб, определен 
да функционира на театъра като 
развърнат съвместен щаб за команд-
ване от статично оперативно ниво, 
докато JLSG осигурява функционална 
поддръжка и съвети при процеса на 
планиране и изпълнява логистичната 
поддръжка на театъра във връзка 
с изискванията, договорени с наци- 
ите (приемане и сглобяване на лич-
ния състав, горива, стоки и услуги от 
обща необходимост и т.н.).“7

Отговорността на нациите за 
осигуряване на личния състав е за 
определено количество храна, вода 
гориво, някои видове боеприпаси и ме-
дицинско осигуряване, а JLSG създава 
и оперира система за разпределяне и 
доставяне. По-нататък командващи-
ят на съвместните сили създава при-
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оритети/принципи и определя всички 
мерки за възстановяване на изразход-
ваните ресурси.

Личният състав на щаба на Корпу-
са на НАТО в Италия провежда серия 
от координирани учения и трениров-
ки за изпълняване на различни задачи 
по години. Специфичните задачи обик-
новено са в четиригодишен цикъл. 
През 2008 г. подготовката на личния 
състав е с насоченост за изпълняване 
на задачи като щаб на силите в Аф-
ганистан, през 2009 г. – като команд-
ване на сухопътен компонент (LCC), 
през 2010 г. – като сили на НАТО за 

Оперативният център на корпуса по време на учение –  
провеждане на настъпателна операция (2010 г.)

отговор (NRF), през 2011 г. – като 
корпус за бързо реагиране (с висока 
степен на готовност – HRF) и т.н.

Към изпълняването на специфични 
задачи от офицерския и сержантския 
личен състав в щаба е насочена и спе-
циализираната индивидуална военна 
подготовка (individual military training), 
провеждаща се с определена насоче-
ност два пъти в годината. Например 
военномедицинската дейност при 
подготовка за мисия е насочена към 
оказване на помощ при поразени след 
коли бомби, огнестрелни рани, импро-
визирани взривни устройства и т.н.

Отделът 
за координиране 
на огъня (2010 г.)
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Последното специализирано обу-
чение в корпуса през 2012 г. е за из-
пълняване на развръщане и провежда-
не на операция в щаба на ISAF Joint 
Command (IJC) в Афганистан от 
януари 2013 г. Обучаващата програма 
е подготвена в съответствие с кри-
териите, поставени от обединеното 
командване на силите в Брюнсум, със 
спазване на изискванията на директи-
вите на НАТО за обучение. Следвани 
са както специфичните ръководства 
за подготовка, така и поуките от 
практиката на по рано развръщани си- 
ли на НАТО.

Директивата на обединеното ко-
мандване позволява водещата нация 
Италия и другите нации участнички 
във формированието да синхронизи-
рат изискванията за развръщане и 
да вземат участие в общите учения 
и индивидуалните занятия. На стар-
ши националните представители са 
предлагани длъжности за съответна-
та нация във всички проведени уче-
ния с цел осигуряване на оптимална 
национална експертиза и по плана за 
обучение на щаба на корпуса. Целта е 
постигане на компетентности чрез 
изграждане на знания, навици и умения 
при придвижване в зоната за опера-
ция, стрелба с личното оръжие, кому-
никации, оцеляване и др.

Тези обучаващи мероприятия са 
насочени към създаване на компе-
тентности за всяка длъжност (role 
competency), които гарантират, че 
развръщащият се личен състав напъл-
но познава мисията, текущите стан-
дартни оперативни процедури, инс-
трукциите, тактиките и техниките. 
Това се постига чрез комбинация от 
координирани учения със средствата 
и възможностите на щаба на корпуса, 
щабната и свързочната бригада. По 
време на ученията са създадени функ-
ционални обединения, които действат 
постоянно съгласно бойния ритъм 
(battle rhythm) на щаба при серии от 
инциденти и събития, навлизайки дъл- 
боко в проблемите за подготовка на 
брифинги, вземане на окончателни ре-
шения и отдаване на заповеди.

Обикновено ученията, планирани 
от щаба на корпуса, носят собствени 

имена – „Eagle Action“, „Eagle Blade“, 
„Eagle Focus“ и т.н. Ученията „Eagle 
Action“ подготвят щаба за реално 
развръщане и мисия. Те постигат ус-
пех, като повишават равнището на 
знания на личния състав и поддържат 
оперативната функция на развръща-
щия се щаб на корпуса.

„Ученията „Eagle Focus“ представ-
ляват серия от брифинги от експер-
ти в определена област (subject matter 
experts), наскоро завърнали се от Аф-
ганистан или изнесени в реално време 
от специалисти на мисия чрез спът-
никова връзка от Кабул.“8

Докато личният състав на корпуса 
изучава последните промени в коман-
дването на мисията в Афганистан, 
експертите, изнасящи брифинги, доба-
вят детайли и специфична информа-
ция, свързана с мисията. Последното 
учение „Eagle Focus“ пренасочва усили-
ята на щаба за неговата роля в райо-
на на операцията и специфично засяга 
данните за реалната дейност на ко-
мандването в Афганистан. Събития-
та, инцидентите за учението се взе-
мат от електронната страница на 
командването в Афганистан, което 
дава възможност на щаба, от една 
страна, да се обучава съгласно ритъ-
ма и процедурите на района за опера-
ция, а от друга, да усвоява значителни 
детайли от реални събития.

Директивите, изготвени от за-
местник-началника на щаба по опе-
рациите в корпуса, са целият личен 
състав, който предстои да се развър-
не на мисия, да се свърже със заема-
щите в момента длъжностите, а по 
този начин да се подготвят прецизно 
в щабно отношение – каква ще бъде 
тяхната роля, както и функциите и 
задачите им, които следва да изпълня-
ват след пристигането на 13 януари 
2013 г. в Афганистан.

Към средата на ноември 2012 г. 
личният състав на корпуса вече е пре-
минал успешно тематиката по:

• познаване на културните аспек-
ти в района (cultural awareness);

• физическа и психическа устой-
чивост и военномедицинска подго-
товка с фокус върху първата помощ 
и защита (health and medical support 
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with focus on first aid and force health 
protection);

• мерки за ЯхБЗ (NBC self pro- 
tection measures);

• мерки срещу терористични дейс-
твия (anti-terrorism measures);

• общи мерки по защита на силите 
(force protection);

• информираност за импровизира-
ни взривни устройства (IED/C-IED) 
обучение за обезвреждане на импро-
визирани взривни устройства (IED-
threat awareness/C-IED training);

•  информираност за обезврежда-
не на мини и експлозиви (mine and 
explosive ordnance awareness);

• операции в тежки зимни и лет-
ни условия (hot and cold weather 
operations);

• познаване и провеждане на стрел-
ба с лично оръжие (individual weapons 
handling and firing);

• военно право (law of armed 
conflict);

• нарастващо използване на сили-
те (escalatory use of force);

• процедури при справяне с безре-
дици (Crowd and Riot Control (CRC) 
procedures);

• възстановяване на личния състав 
(personnel recovery);

• опасности от вътрешния персо-
нал на базите (insider threat);

• проблеми с половите разли-
чия в Афганистан (gender Issues in 
Afghanistan);

• служба на жените в континген-
та (female engagement team training);

• стратегически комуникации 
(strategic communication) и др.

След провеждане на „второто ра-
зузнавателно пътуване в района на 
операцията през ноември 2012 г. и 
осъществената подготовка, която 
щабът преминава по време на учени-
ето „Unified Endeavour“ (репетиция/
учение за практическо проиграване на 
мисията в Германия), е прието, че 
щабът на корпуса на НАТО в Италия 
е добре подготвен да поеме управле-
нието на мисията в Афганистан“.9

Оптималната структура на щаба 
на корпуса, съчетана със серията от 
учения, позволяват пълна подготовка 
и твърдо управление на всички дейнос-

ти (включително дейности по CIMIC, 
Info ops, targeting, Public affairs и др.) в 
район на операция.

Ако сравним структурата и зада-
чите на формированията във въоръ-
жените сили на България със струк-
турата и задачите, посочени по горе, 
ще се видят някои съществени разли-
чия, които ще повлияят сериозно вър-
ху изпълнението на задачите, а някои 
няма и да се изпълняват поради липса 
на структури.

Ясно е, че в българските въоръже-
ни сили следва да се развърнат допъл-
нителни длъжности, макар и не като 
щатен състав, а „като доброволен 
резерв“10 и/или запас.

Използването на основни принци-
пи за резерва в България („целенасо-
ченост и централизираност“11) би 
могло да позволи даване на указания и 
разпореждания за развръщане на важ-
ни длъжности в българските въоръже-
ни сили, които са крайно необходими 
във всекидневната военна служба, при 
реални военни операции, мисии и меж-
дународни учения, конференции или из-
вънредни ситуации за подпомагане на 
населението.

Пример за такива длъжности, съ- 
ществуващи в корпусите на НАТО 
и всички структури нагоре в йерар-
хията, извоювали си авторитет и 
„място“  в плановете за операции и 
бойните заповеди, но съществували 
за кратко или никога неразкривани 
във формированията на българските 
въоръжени сили, са: гражданско-воен-
но сътрудничество (CIMIC); инфор-
мационни операции (Info ops); струк-
тура по целите (targeting section); по 
проблеми в обществото, с военно-
служещите, с цивилните служители, 
с резервистите, с членовете на се-
мейства на военнослужещите (public 
affairs); по връзка със средствата за 
масово осведомяване (media) и т.н.

Не е редно в българските въоръ-
жени сили да се говори за съвременна 
операция, за интелигентна отбрана, за 
стратегическа комуникационна кам-
пания, да използваме термини като 
C4ISTAR, OPCOM, OPCON, TACOM, 
TACON, ADMINCON, ако не същест-
вуват тези (и други) длъжности.
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Към бригадите (базите), видове-
те въоръжени сили, Съвместното 
командване на силите, щаба на от-
браната може на първо време да не 
се създават щатни отдели по CIMIC, 
Info ops, Targeting, Public affairs, Media 
и др., а секции от двама-трима офи-
цери и сержанти (офицерски кандида-
ти) на служба в доброволния резерв, 
като евентуално след две-четири го-
дини едната длъжност от секцията 
би могла да се промени в щатна.

В бригадите (базите) ръково- 
дителят на тази секция (само от 
доброволния резерв) може да бъде със 
звание „капитан – майор“, във видо-
вете въоръжени сили – „майор – под-
полковник“, в СКС и щаба на отбра-

ната – „подполковник – полковник“.
В Сухопътните войски на Бъл-

гарската армия може да се създадат 
длъжности от доброволния резерв за 
съветници по ВВС и ВМС, което по 
същия начин би могло да се отнася и 
за другите видове въоръжени сили.

Съществуването на щатно „раз-
писание за мирно и отделно за воен-
но време“12 би могло да регулира тези 
проблемни въпроси. Освен горепосо-
чените допълнителни длъжности за 
заемане от доброволния резерв при 
необходимост би могло по заявка да 
се разкрият такива и за всички дру-
ги дирекции (отдели) на МО и щО, 
СКС, видовете въоръжени сили и ща-
бовете на бригадите (базите).

1 http://www.nato.int/nrdc-it/
2 I b i d e m.
3 http://www.nato.int/nrdc-it/docu/brochure/

Brochure_2012.pdf
4 http://www.nato.int/nrdc-it/magazine/ 2013/ 

1301-ed19.pdf
5 I b i d e m.
6 I b i d e m.
7 I b i d e m.
8 I b i d e m.
9 I b i d e m.
10 Правилник за прилагане на Закона за 

резерва на въоръжените сили на Република 
България, приет с Постановление на Ми-
нистерския съвет № 145 от 6 юли 2012 г., 
обн., Държавен вестник, бр. 54 от 17 юли 
2012 г., в сила от 17 юли 2012 г.

11 Доктрина за управление на човешките 
ресурси във въоръжените сили – НП-1 (вари-
ант от 14 януари 2013 г.).

12 Закон за резерва на въоръжените сили 
на Република България, обн., Държавен вест- 
ник, бр. 20 от 9 март 2012 г., в сила от 10 
юни 2012 г.
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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ

През 2012 г. Договорът за колек-
тивна сигурност започва тре-
тото десетилетие от своето 

подписване, но за него, а и за създаде-
ната през 2002 – 2003 г. Организация 
на Договора за колективна сигурност 
(ОДКС) не се знае достатъчно. При-
чините са предимно в съществува-
щите политически и идеологически 
предразсъдъци. Те обаче са породени и 
от сложното преплитане на договор-
ни отношения (включително военни) 
между страните от Организацията 
на независимите държави (ОНД) и 
по-тясната рамка на участващите в 
Организацията на Договора за колек-
тивна сигурност.

При разпадането на СССР е пос-
тавен първостепенният въпрос за 
гарантиране националната сигурност 
и суверенитета на бившите съвет-
ски републики, като се налага да се 
изясняват сложните отношения меж-
ду съюзния център Москва и новите 
държави от постсъветското про-
странство. Междувременно възник-
ват много проблеми по вътрешната 
и международната сигурност на мла-

дите суверенни републики. Особено 
тревожно е по южните граници на 
бившия Съюз. В хаоса на перестрой-
ката и новото политическо мислене, 
наред с демократичните процеси, се 
разрастват национализмът, опитите 
за етническо хомогенизиране, екстре-
мизмът и ислямският фундамента-
лизъм, които водят до сериозно на-
растване на напрежението и до воен-
ни действия на етническа основа. От 
1988 г. до края на съществуването на 
СССР през 1991 г. етнополитически-
те конфликти в съюзната държава са 
над 150, като в 20 от тях са регис-
трирани човешки жертви.1 Най-дра-
матични са събитията в Северен и 
Южен Кавказ, както и в Централна 
Азия. С особена жестокост се отли-
чават военните действия в Нагорни 
Карабах2, на територията на Грузия 
и в Таджикистан.

Географската близост с Афганис-
тан и Пакистан, засиленият трафик 
на наркотици и общият хаос допъл-
нително стимулират политическата 
нестабилност в Казахстан, Узбекис-
тан и Туркменистан, а това се пре-

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОГОВОРА  
ЗА КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ – 
ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ  
С НАРАСТВАщА ЗНАЧИМОСТ

Професор д-р Наталия БЕКЯРОВА

The article „The Collective Security Treaty Organization – a military and political alliance 
with growing importance“ (author Prof. Natalia Bekyarova) deals with the contents of the 
Collective Security Treaty (1992) and the establishment of the organization of the Collective 
Security Treaty (2002 – 2003). The main documents of the Organization are analyzed and 
their development to the present day is monitored. Attention is focused on military capabilities, 
contradictions and problems. There are various assessments on the establishment and operation 
of the CSTO, however we tend to believe that its role in the process of international security 
will increase.

Key words: CSTO, Russia, security, strategy, interaction
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връща в сериозна заплаха за сигур-
ността на всички постсъветски дър- 
жави в региона.

След подписването на Беловежки-
те споразумения*, които маркират 
края на съветската държава, същес-
твуват главно две концепции за си-
гурността и бъдещето на бившите 
съветски републики. Едната предвиж-
да разделяне военния потенциал на 
съюзната държава и правото всяка 
от новите суверенни страни сама да 
се справя с проблемите на своята на-
ционална и международна сигурност. 
Другата концепция залага на запаз-
ването за определен период на обе-
динените въоръжени сили, които да 
гарантират сигурността на общото 
отбранително пространство, чрез 
колективните въоръжени сили и един-
ната система за тяхното управление, 
както и запазването на съвместния 
бюджет за отбрана.

Всяка от двете концепции има 
обективни основания и привърженици. 
Първата намира израз във възторга 
от разпадането на съветската дър- 
жава и стремежа за откъсване от 
Москва, на надеждата за бърза сувере-
низация и тясно военно и икономичес-
ко сътрудничество с високоразвити-
те западни държави, с чиято помощ 
да се решат проблемите на нацио-
налната сигурност, както и на уско-
реното социално-икономическо раз- 
витие и постигане на стандарт, 
близък до този на развитите запад-
ни демокрации. Привържениците на 
тази концепция имат различни под-
буди, провокирани от съответните 
национални приоритети. Например 

Украйна разполага със значителен во-
енен потенциал и солидна военна ин-
фраструктура, което ù дава редица 
предимства и поражда убеждението, 
че самостоятелно може да разреши 
проблемите на сигурността на дър- 
жавата. Към тази концепция първо-
начално се придържат Азербайджан, 
Грузия и Молдова, разчитайки само-
стоятелно, без намесата на Русия, 
да решат вътрешните си проблеми и 
възникналите конфликти в своя пол-
за, като реинтегрират отцепилите 
се територии. Това са конфликтите 
между Армения и Азербайджан за На-
горни Карабах, на територията на 
Грузия в Абхазия, Аджария и Южна 
Осетия, както и този в Молдова, 
свързани със сепаратизма в Приднес-
тровието.

По това време най-ярък изразител 
на втората концепция – на стремежа 
да се запазят единното отбранител-
но пространство, военната система 
и въоръжените сили на съветската 
държава – е Казахстан, в лицето на 
президента на страната Нурсултан 
Назарбаев. Съзнава се, че отбранител-
ната мощ на разпадналата се съюзна 
държава е преди всичко в ръцете на 
Русия, независимо че на територията 
на Казахстан се намират основните 
пускови установки на стратегичес-
ките ядрени сили на СССР. В други 
страни, като Киргизстан, Армения 
и Таджикистан, въоръжените сили са 
недостатъчно или в процес на форми-
ране. По тази причина дипломацията 
на Казахстан, Киргизстан, Таджикис-
тан, Узбекистан и Туркменистан на-
стояват за тясно военнополитическо 
и военнотехническо сътрудничество 
между бившите съветски републики 
и създаване на съвместни въоръжени 
сили. Русия също активно работи в 
тази насока. Първоначално управлява-
щите политически елити в Армения и 
Беларус са сдържани и предпочитат да 
изчакат развитието на събитията.

ДОгОВОръТ
Многото нерешени проблеми – пре-

димно от политическо и финансово 
естество, стават причина за разпа-

* Беловежките споразумения са под-
писани на 8 декември 1991 г. във Вискули 
(Беловежката гора, Беларус), като с тях 
се слага край на съществуването на СССР 
като субект на международното право и 
геополитическа реалност. На негово мяс-
то е обявено създаването на Съюза на не-
зависимите държави (СНГ). Подписани са 
от държавните ръководители на трите 
съюзни републики по това време: Борис Ел-
цин и Генадий Бурбулис (РСФСР), Станис-
лав Шушкевич и Вячеслав Кебич (БССР), 
Леонид Кравчук и Витолд Фокин (УССР).
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дането и фактическото разделяне на 
съветските въоръжени сили в пери-
ода от декември 1991 до пролетта 
на 1992 г. хаосът от ставащото в 
СССР и неприемането на този начин 
на разпиляване на отбранителния по-
тенциал, осъзнаването на тежките 
последици, до които може да се стигне 
поради липсата на кадри на стратеги-
ческо управленско равнище, са в осно-
вата на решението шест от бившите 
съветски републики на 15 май 1992 г. 
в Ташкент да подпишат Договор за 
колективна сигурност (ДКС). Това са 
Армения, Казахстан, Киргизстан, Ру-
сия, Таджикистан и Узбекистан.

Договорът е сравнително кратък 
и съдържа 11 члена.3 На базата на ос-
новните принципи на международно-
то право подписалите го държави по-
емат задължението да се въздържат 
от употреба на сила или от заплаха 
за употреба на сила в международни-
те отношения. Те поемат ангажи-
мента да решават спорните въпроси 
и противоречия помежду си, както 
и тези с другите държави, по мирен 
път. Важно е уточнението, че стра-
ните, подписали Договора, нямат пра-
во да членуват в други военни съюзи 
и организации, както и да участват 
в действия, насочени срещу някоя от 
подписалите го държави. Специално се 
акцентира, че в условията на форми-
ране на системи за колективна сигур-
ност в Европа и Азия, ако някоя от 
страните, подписала ДКС, желае да 
се присъедини към подобна система, 
незабавно следва да започнат консул-
тации и евентуални промени в съдър- 
жанието на Договора за колективна 
сигурност.

Като основен принцип на дейност 
в рамките на посочените държави се 
налага механизмът на съвместните 
консултации. Страните се задължа-
ват да се консултират, да съгласуват 
и да координират позициите си, да 
предприемат общи действия по всич-
ки важни въпроси на международната 
сигурност. Освен по текущи пробле-
ми, консултациите са задължителни 
при заплаха за суверенитета и тери-
ториалната цялост на една или група 
държави, подписали Договора.

По силата на чл. 3 от документа се 
създава необходимата организацион- 
на архитектура, като се формира 
Съвет за колективна сигурност, в 
който влизат държавните глави на 
отделните държави и главнокоман-
дващия на Обединените въоръжени 
сили на ОНД. Тази структура се ан-
гажира с координиране съвместната 
дейност на страните. Предвижда се 
създаване и на други органи, като до 
окончателното им изграждане се раз-
чита на дейността на Главното ко-
мандване на Обединените въоръжени 
сили на страните от ОНД.

„Магията“ на Договора за колективна 
сигурност е в чл. 4, който определя 
най-обвързващата част от ангажи-
ментите на държавите. Според него-
вите разпоредби, ако една от страни-
те е подложена на агресия от страна 
на която и да било държава или група 
държави, това ще се разглежда като 
агресия срещу всички държави, подписа-
ли Договора.4 Другите страни следва 
да предоставят необходимата по-
мощ, включително военна, както и да 
подпомогнат застрашената държава 
с допустимите по силата на чл. 51 от 
Устава на ООН мерки в рамките на 
правото на колективна отбрана.

За предприетите действия стра-
ните по Договора незабавно уведомя-
ват Съвета за сигурност на ООН. 
Решенията за използване на въоръже-
ните сили за отблъскване на агресо-
ра се взема от държавните глави на 
страните по Договора, а използване-
то на въоръжени сили извън тяхната 
национална територия може да ста-
ва единствено в интерес на междуна-
родната сигурност и при строго при-
държане към нормите, предвидени в  
Устава на ООН и законодателство-
то на участващите държави.

Уточнява се, че Договорът не от- 
меня задълженията на държавите по 
подписаните от тях други междуна-
родни договори и споразумения. На-
ред с това страните нямат право да 
сключват международни споразумения, 
които са несъвместими с Договора за 
колективна отбрана, а възникналите 
въпроси или тълкувания по клаузите 
на Договора се решават съвместно. 
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Държавите, които биха желали да на-
пуснат ДКС, следва да уведомят за 
това шест месеца предварително. 
Първоначално се предвижда действие-
то на Договора да бъде за период от 
пет години, като се допуска автома-
тично продължаване на този срок.

През 1993 г. към Договора се присъе-
диняват нови три държави (на 9 сеп-
тември се включва Грузия, на 24 сеп- 
тември – Азербайджан, а на 31 де-
кември – Беларус). В състав Армения, 
Казахстан, Киргизстан, Русия, Таджи-
кистан, Узбекистан и новоприсъеди-
нилите се държави Договорът влиза в 
сила на 20 април 1994 г.

Ярко се очертават два периода в 
развитието на ДКС. Първият е от 
подписването му до 1999 – 2000 г., 
като през този период той няма ясна 
практическа значимост и видими ре-
зултати. Работи се предимно за съз-
даване и приемане на концептуалния 
модел, изясняване процедурите на вза-
имодействие и структурата на орга-
низацията. Приемат се редица важни 
нормативно-правни документи в ин-
терес на военната и политическата 
интеграция. Въпреки това години 
наред новата военна и политическа 
организация остава само документ, 
а действията на част от страните 
противоречат на приетите норми. В 
Таджикистан има гражданска война, 
Грузия се опитва да реинтегрира от-
цепилите се Абхазия и Южна Осетия, 
между Армения и Азербайджан се води 
кървава война, което е в пълно про-
тиворечие с подписания Договор. По 
същото време Русия си позволява да 
взема страна и фактически да се на-
месва в съществуващите конфликти.

На преден план излизат дълбоките 
икономически проблеми и нестабилни-
те политически режими във всички 
държави. Трудно върви изграждането 
на собствени въоръжени сили. Лип-
сват национални военни доктрини и 
стратегии за сигурност, не са поло-
жени международноправните основи, 
на които да се базира съюзът меж-
ду суверенните държави, теоретично 
не е обоснована необходимостта от 
изграждане на система за колектив-
на сигурност, неясни са процедурите 

за взаимодействие между страните. 
Усеща се липсата на управленска ар-
хитектура и координация за успешно 
функциониране на организацията. Ру-
сия протака процеса на ратификация 
на Договора. По тези причини в пър-
вите години от подписването му не-
говите заслуги се свързват предимно 
с формиране и развиване на национал-
ните въоръжени сили на отделните 
страни, с недопускане на дълбока кри-
за в отношенията между партньори-
те, със стремеж да се респектират 
евентуалните врагове и широко про-
кламиране на идеята за обединяване 
на политическите, икономическите и 
военните потенциали на страните.

Констатира се известно нераз-
биране на тази организация и много 
често тя се възприема като сегмент 
от Организацията на независимите 
държави (ОНД). Независимо че голя-
мата част от страните по Догово-
ра са членове и на ОНД, трябва да 
се подчертае, че това са две само-
стоятелни структури. ОНД също 
разполага със своя система от воен-
ни връзки и отношения, свои органи 
в лицето на Съвета на министрите 
на отбраната, на Комитета на на-
чалник-щабовете, както и на щаба за 
координиране на военното сътрудни-
чество в рамките на страните от 
Организацията. Създава се и струк-
тура на Главното командване на Обе-
динените съоръжени сили на ОНД, 
независимо че такива сили не съще- 
ствуват. Успоредно с това между 
страните от ОНД са подписани мно-
гобройни двустранни споразумения и 
се осъществяват връзки в областта 
на сигурността и отбраната. Въпре-
ки всички усилия – предимно на Русия, 
в началните години от подписването 
на ДКС опитите за изграждане на 
единна система за колективна сигур-
ност не успяват.

През април 1999 г. президентите 
на страните от „твърдото ядро“ – 
Армения, Беларус, Казахстан, Кир-
гизстан, Русия и Таджикистан, пот-
върждават действието на Договора с 
още пет години, прилагайки принципа 
за автоматично продължаване на до-
говорните отношения. Другите три 
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страни – Азербайджан, Грузия и Узбе- 
кистан, се отказват от участие. 
През 2006 г. Узбекистан възстановява 
членството си, а шест години по-къс-
но отново напуска.

ОргАнизАция нА ДОгОВОрА  
зА КОлеКТиВнА СигурнОСТ

През май 2000 г. срещата на пред-
ставителите в Съвета за колектив-
на сигурност в Минск поставя нача-
лото на нов етап в развитието на 
отношенията между страните. На-
лага се необходимостта от създаване 
на система за колективна сигурност, 
въз основа на формираните регионал-
ни подсистеми (източноевропейска, 
кавказка и централноазиатска). Пос-
тигнато е съгласие за подписване на 
споразумение за основните принципи 
на военнотехническото сътрудниче- 
ство. Президентите на членуващи-
те държави приемат Заявление за 
приоритетния характер на военно-
политическите отношения между 
страните по Договора в сравнение с 
военните взаимоотношения с други 
международни играчи.

Направеното в Минск е много важ-
на стъпка към промяна. Оформя се 
значително разширена архитектура на 
организацията, като се учредява Съвет 
за колективна сигурност (СКС), който 
е висшият политически орган и в него 
участват държавните глави, минист-
рите на външните работи и на отбра-
ната на страните, които заседават 
най-малко веднъж в годината.

Създават се длъжностите секре-
тар на Съвета за сигурност и генера-
лен секретар на Съвета за колектив-
на сигурност, формират се и два вис-
ши консултативни органа – Съвет на 
министрите на външните работи и 
Съвет на министрите на отбраната, 
които заседават най-малко два пъти 
годишно. Изгражда се Комитет на 
секретарите на Съвета за сигурност 
и се създава институцията на пъл-
номощните представители на стра-
ните, която подпомага работата на 
генералния секретар на СКС.

Въвежда се постът председател на 
СКС, който да ръководи структура-

та между сесиите на СКС. Избират 
се и председатели на консултативни-
те органи, а провежданите системни 
консултации се утвърждават като 
основен метод на действие и вземане 
на решения. Разработват се новите 
основни документи, регламентира-
щи колективната сигурност и меха-
низмите на взаимодействие между 
страните. Периодично се провеждат 
срещи на началниците на щабове на 
армиите на страните, които също 
създават своя структура. Постепен-
но ОДКС се оформя като военнопо-
литически съюз.

По това време най-важният ак-
цент в дейността на организацията 
става борбата с тероризма и различ-
ните паравоенни формирования, дей- 
стващи в Таджикистан и Киргизстан.

Нововъведенията в работата, как-
то и потребностите на борбата с 
тероризма налагат решението от ав-
густ 2001 г. да се създадат колектив-
ни сили за бързо реагиране в Цент-
рална Азия, съставени от по един ба-
тальон със съответното въоръжение 
и техника от Казахстан, Киргизстан, 
Русия и Таджикистан. Командването 
и щабът на тези сили са дислоцирани 
в Бишкек. Провеждат се и съвместни 
военни учения и така се оформя пър-
вото многонационално войсково обе-
динение в рамките на Договора.

С времето се изграждат важни 
контакти между Съвета за колек-
тивна сигурност и основните меж-
дународни организации, ангажирани 
с въпросите на сигурността, като 
ООН, ОССЕ, шОС и други, които 
проявяват интерес към работата на 
страните от ДКС.

На Московската среща на стра-
ните по Договора през май 2002 г. е 
взето решение за неговото преобразу-
ване в пълноценна международна орга-
низация. Така се ражда Организацията 
на Договора за колективна сигурност 
(ОДКС). На 7 октомври 2002 г. в Ки- 
шинев е приет Устав на Организаци-
ята и е подписано Споразумение от-
носно правния статут, което е ра-
тифицирано от всяка страна, а от 
18 септември 2003 г. ОДКС започва 
пълноценна дейност.
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Ключово събитие, което укрепва 
авторитета на ОДКС, е решението 
на Общото събрание на ООН от 2 де- 
кември 2004 г., с което новата орга-
низация получава статут на наблюда-
тел в ООН. По този начин предста-
вители на ОДКС имат възможност 
да участват в най-важните заседания 
на ООН, да се включват в различни 
разисквания, да имат достъп до съот-
ветна документация, но без право на 
глас. Това дава допълнителен импулс 
за развитие на ОДКС и окончател-
но се оформя съвременният ù облик. 
Към Секретариата на Организацията 
се създават организационни, информа-
ционни, аналитични и консултативни 
звена. Утвърждават се правомощия-
та на генералния секретар на ОДКС – 
най-висш администратор, осъщест-
вяващ фактическото ръководство 
на Секретариата. Предвижда се ге-
нералният секретар да се назначава 
с решение на Съвета за колективна 
сигурност за период от три години, 
по предложение на Съвета на минис-
трите на външните работи. Негово-
то седалище е Москва. За генерален 
секретар на организацията е избран 
Николай Бордюжа, който е утвърден 
дипломат и бивш военен (със звание 
„генерал-полковник“).5

Извършените организационни про-
мени не изменят целите на ОДКС, 
които се свързват с укрепване на 
международния мир, на световната 
и регионалната сигурност и стабил-
ност, защита на независимостта, 
териториалната цялост и суверени-
тета на страните. Основната задача 
на ОДКС е координиране на усилията 
и задълбочаване на военнополитичес-
кото взаимодействие, изграждане на 
многостранни структури и механиз-
ми за сътрудничество, чрез които да 
се гарантира националната сигурност 
на страните, да се подпомагат по 
различен начин, включително с военна 
помощ, в случай на агресия.

През юни 2004 г. на срещата на 
върха на ОДКС в Астана държавните 
глави на Армения, Беларус, Казахстан, 
Киргизстан, Русия и Таджикистан 
приемат Концепция за формиране и 
функциониране на механизмите на 

миротворческата дейност на ОДКС. 
Което се обосновава с опасността 
от възникване на различни конфликти 
и потребността за тяхното предот-
вратяване и регулиране. Във връзка с 
това много важно събитие по пътя 
към изграждане военните способнос-
ти на ОДКС е Споразумението за 
миротворческата дейност на органи-
зацията, прието на 6 октомври 2007 г. 
на среща на върха в Душанбе.6

По силата на приетите решения 
се създават постоянни миротворчес-
ки сили, които се комплектуват от 
всяка от страните, в зависимост от 
държавното законодателство, под-
готвят се по единни за всички стра-
ни от ОДКС програми и имат общо 
командване. За отбелязване е, че дори 
ООН не разполага с постоянни миро-
творчески сили.

Въпросните сили могат да се ак-
тивират в страните по Договора, в 
зависимост от законодателството 
на всяка от държавите. що се от-
нася до операциите извън територи-
ята на страните по ДКС, те са след 
мандат, получен с решение на Съвета 
за сигурност на ООН. В съпътства-
щите документи обаче ясно се каз-
ва, че на територията на страна по 
Договора миротворческа операция е 
възможна единствено с решение на 
Съвета за колективна сигурност (на 
ОДКС) при „незабавно информиране 
на ООН“.7 Участието в конкретни 
миротворчески операции зависи от 
желанието на отделните страни, за-
щото то има доброволен характер. 
В същото време отделните страни 
от ДКС имат право да участват в 
подобни операции под флага на ООН 
или ОССЕ.

Съставът, числеността и струк-
турата на силите се определят кон-
кретно за всяка миротворческа опе-
рация.8 В състава на „сините каски“ 
на ОДКС се предвижда включване на 
военен, полицейски и граждански пер-
сонал.

През януари 2009 г. започва факти-
ческото изграждане на постоянните 
миротворчески сили. Специално се 
подчертава, че за разлика от другите 
международни организации, които не 
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разполагат с постоянно действащи 
миротворчески сили, ОДКС ще създа-
де свои сили за постоянно действие, 
които ще бъдат готови за провежда-
не на операции по всяко време в който 
и да било регион на страните – член-
ки на Организацията. Опростява се 
процедурата за активизиране на тези 
сили, защото се предвижда в случай 
на спешна необходимост решенията 
да се вземат не само на срещите на 
Съвета за колективна сигурност, но и 
посредством преки телефонни разго-
вори между държавните глави на чле-
нуващите в организацията страни.

Отказът за участие на ОДКС в ре-
гулиране на конфликта между Киргиз-
стан и Узбекистан през 2010 г. обаче 
показва слабостите в Организацията. 
Преди всичко става ясно, че в Устава 
ù липсва юридическа възможност за 
използване на сила във вътрешнодър- 
жавен конфликт в страна по Догово-
ра. Още повече, че правителството 
в Киргизстан по това време е неле-
гитимно. Процесът на създаване на 
миротворческите сили продължава 
няколко години и все още не е оконча-
телно приключил.

На извънредна среща на върха в 
Москва през февруари 2009 г. прези-
дентите на Русия, Армения, Беларус, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан 
и Узбекистан решават да се форми-
рат Колективни сили за оператив-
но реагиране (КСОР). По думите на 
руския президент Дмитрий Медведев 
„това ще бъдат сериозни формирова-
ния, достатъчни като брой, снабдени 
с най-съвременна техника. По своя 
боен потенциал те трябва да бъдат 
не по-лоши от силите на Северноат-
лантическия алианс“.9

ОДКС обявява това си намерение 
само ден, след като Киргизстан за-
явява намерението си да закрие на-
миращата се на негова територия 
американска военновъздушна база, 
гарантираща логистично осигуряване 
на военните операции в Афганистан. 
Наред с това се прави и по насто-
яване на руския президент Медведев, 
който след войната с Грузия през ав-
густ 2008 г. непрекъснато настоява за 
увеличаване военната мощ на ОДКС 

и за задълбочаване на коалиционното 
военно сътрудничество. Предвари-
телното планиране предвижда рус-
кият контингент да стане основна 
сила на новото формирование и Мос-
ква да осигури 8000 военнослужещи, а 
Казахстан – 4000. По предварителни 
разчети отделните войскови единици 
следва да са разположени в базите си, 
а в случай на операции да се транс-
портират по въздуха. В актуалната 
руска Стратегия за сигурност до  
2020 г. се посочва, че Москва смята 
ОДКС за „главен инструмент за про-
тивопоставяне на регионални предиз-
викателства и заплахи с военностра-
тегически характер“. В Стратегията 
се прогнозира, че в борбата за енер-
горесурсите в Каспийския регион и 
Централна Азия може да се използва 
и оръжие.10

Общата численост на войските 
на КСОР през 2012 г. достига около 
20 000 души.11 Русия поема ангажимен-
та да окаже на съюзниците си необ-
ходимата помощ при въоръжаване 
частите на КСОР, като за целта им 
осигури най-модерната военна техни-
ка, с която разполага.

През март 2009 г. в Москва екс-
перти от ОДКС провеждат пореден 
кръг от консултации по въпросите на 
създаване на тези сили, като в тях 
участват представители на съвети-
те за сигурност на държавите член-
ки, на външнополитическите и воен-
ните ведомства, на правозащитните 
органи и спецслужбите на страните – 
членки на ОДКС. Налага се взетите 
решения и изработените документи 
да бъдат съгласувани на висше поли-
тическо равнище. Смята се, че това 
е много важна стъпка в историята 
на Организацията. Председателят на 
Комитета за международна дейност 
към Държавната дума на Русия Конс-
тантин Косачов заявява: „Когато ста- 
ва дума за военнополитически съюз, 
какъвто безспорно е ОДКС, той не 
може да съществува без да има муску-
ли, без собствени въоръжени сили“.12

Окончателното решение за създа-
ване на колективни сили е взето на 
среща на върха на Организацията на 
14 юни 2009 г. в Москва, когато е под-
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писан пакет от споразумения. Според 
документите КСОР са най-важният 
компонент на постоянната бойна 
готовност на Организацията. В тях 
се предвижда да се включат мобилни 
сили от отделните страни, формиро-
вания със специално предназначение, 
сред които сили за сигурност и спе-
циални служби, сили на вътрешните 
войски, както и сили за реагиране при 
извънредни ситуации. Този акт свиде-
телства, че Организацията е решена 
да участва в осъществяване резолю-
циите на ООН за укрепване на меж-
дународния мир и сигурност и да при-
добие способности да провежда миро-
творчески операции самостоятелно, 
а и да участва в операции с мандат 
на Съвета за сигурност на ООН.

Впоследствие държавните глави на 
страните – членки на ОДКС, приемат 
в състава на КСОР да се включат и 
подразделения за борба с тероризма, с 
което те да се превърнат в сила с 
универсален потенциал, със способ-
ности да участват в регулирането на 
всякакви кризи и конфликти, да про-
веждат специални антитерористични 
операции, както и операции срещу екс-
тремистки действия и организирани 
престъпни групировки. Предвиждат 
се изграждане на способности и ме-
ханизми за ранно предупреждение при 
кризи с невоенен характер, участие в 
ликвидирането на последици при раз-
лични извънредни ситуации.

Един от най-важните докумен-
ти, трасиращи пътя на развитие на 
ОДКС, е приетото на 10 декември 
2010 г. на срещата на върха в Мос-
ква Споразумение за начина на фор-
миране на силите и средствата на 
системата за колективна сигурност 
на ОДКС.13 Целта му е да се гаран-
тират благоприятни условия за мир-
но, устойчиво и всестранно развитие 
на страните по пътя на предотвра-
тяване или отстраняване на заплахи 
за тяхната сигурност, локализиране 
на войни и въоръжени действия, съв-
местна защита от въоръжено напа-
дение, както и противодействие на 
други предизвикателства и заплахи в 
името на националните и колектив-
ните интереси, на суверенитета и 

териториалната цялост на страни-
те. Основните принципи на изграж-
дане и функциониране на системата 
за колективна сигурност на ОДКС се 
свързват с нейния отбранителен ха-
рактер, с неделимостта на колектив-
ната сигурност и принципа за еднак-
вата сигурност за всички участващи 
държави, с необходимостта от колек-
тивна самоотбрана и участието на 
всички в отразяването на военната 
агресия на колективна или регионал-
на основа. Специално се подчертава 
необходимостта от запазване на те-
риториалната цялост, суверенитета 
и националните интереси на страни-
те, ненамеса в техните вътрешни 
работи и недопускане да се използват 
сили и средства на Организацията за 
разрешаване на спорове между члену-
ващите държави. Акцентира се върху 
принципа на формиране и развиване на 
системата за колективна сигурност 
на коалиционна и регионална основа.

Наред с традиционните военни 
сили, в документа се посочва необхо-
димостта от формиране на способно- 
сти и за борба с всички разновидности 
на международния трафик, на транс-
граничната престъпност, за защита 
на населението при военни действия 
или опасност от такива, при ликвиди-
ране на извънредни ситуации и оказва-
не на хуманитарна помощ, за охрана 
на държавните граници, както и на 
военните обекти на страните.

Основните сили на ОДКС са коа-
лиционните войскови сили (миротвор-
чески и сили за оперативно реагиране), 
предназначени за борба срещу предиз-
викателствата и заплахите в зоната 
на отговорност на Договора. Успо-
редно с тях се изграждат регионални 
сили, съсредоточени в следните на-
правления – източноевропейско (фор-
мирани от сили на Беларус и Русия), 
кавказко (обединяващо силите на Ар-
мения и Русия) и централноазиатско 
(с участие на всички страни). Те се 
създават на базата на двустранните 
и многостранните регионални спора-
зумения между държавите, членуващи 
в Договора. Много важна част от си-
лите на Организацията са стратеги-
ческите ядрени сили на Русия.14
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В състава на коалиционните сили 
влизат широк кръг войскови обедине-
ния, части и подразделения от наци-
оналните въоръжени сили на страни-
те; подразделения със специално пред-
назначение, полиция, вътрешни вой- 
ски, органи за сигурност и специални 
служби, както и сили за реагиране при 
извънредни ситуации и за ликвидира-
не на възникнали последици от тях. 
Активизирането на тези сили става 
въз основа на специално определени 
процедури, на базата на постъпило 
искане от една или няколко от стра-
ните по Договора. Съставът, обща-
та численост на коалиционните сили, 
начинът на формирането, развръща-
нето, финансирането и организация-
та им на ръководство се определят 
от Съвета за колективна сигурност 
в зависимост от спецификата на 
провежданата операция. Възникнали-
те спорни въпроси се решават един- 
ствено чрез преговори и консултации, 
а промени в Споразумението може да 
внесе всяка от страните по описан 
ред. Отделните държави изпълняват 
задачите си по своето направление на 
отговорност в тясно сътрудничест-
во с всички заинтересувани страни и 
международни организации под егида-
та на ООН.

През последните години едно от 
най-активните направления на рабо-
та на Организацията е противодей- 
ствието на незаконната миграция и 
търговията с хора. Още през 2007 г. 
се създава Координационен съвет, за-
нимаващ се с борба срещу трафика на 
хора и нелегалната миграция, редов-
но се провеждат „оперативно-профи-
лактични“ мероприятия срещу това 
явление. Известни са операциите с 
кодови имена „Нелегал“, организирани 
през 2008, 2009 и 2010 г.15

Много активна е дейността за 
взаимодействие между страните в 
извънредни ситуации, като се провеж-
дат и операции от силите на полици-
ята, граничните сили, митническите, 
както и службите за сигурност и фи-
нансовото разузнаване на държавите 
за борба с трафика на наркотици.

По този начин членството на 
страните в ОДКС се превръща в 

една от най-важните им политически 
дейности, което допринася и за ут-
върждаването им в международните 
отношения.

Успоредно с чисто военното вза-
имодействие, страните по Договора 
имат активни междупарламентарни 
отношения, както и такива по въпро-
сите на външнополитическата коор-
динация, разработването на концепция 
за информационна сигурност и пр.

Основната финансова тежест е 
за сметка на участващите страни, 
които издържат, въоръжават и снаб-
дяват собствените си контингенти. 
Независимо от това скоро се очаква 
Русия да обяви официалното си реше-
ние, според което поема финансовата 
издръжка за оборудването и снабдява-
нето на всички коалиционни сили на 
ОДКС.16

Първоначално решенията в ръко-
водните органи на ОДКС се вземат 
на базата на консенсус, което създава 
огромни трудности в работата на 
Организацията. По тази причина на 
среща на върха от декември 2010 г. се 
налага промяна, като и тук е въведен 
принципът на конструктивното въз-
държание. Това означава, че когато 
една страна не е заинтересувана от 
дадено решение, може да не го под-
крепи, но да не възпрепятства него-
вото вземане и прилагане от другите 
държави.

От формирането на силите на 
ОДКС всяка от тях ежегодно про-
вежда съвместни оперативно-такти-
чески учения. Миротворците имат 
поредица от учения под кодовото на-
именование „Нерушимо братство“, а 
силите на КСОР – под името „Вза-
имодействие“. През 2010 г. за първи 
път ученията се осъществяват с из-
ползване на несмъртоносни оръжия.

През 2011 г. е взето принципно ре-
шение на всеки две години да се про-
веждат комплексни учения, в които 
да участват всички компоненти на 
КСОР, а в другото време – с ограни-
чени цели и контингенти на отделни-
те страни и на силите със специално 
предназначение. Едно от тях е „Ко-
балт 2010“, проведено в Ростовска 
област от силите на Министерство-
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то на вътрешните работи на Руска-
та федерация, като за първи път в 
подобен род учения са включени сили 
от вътрешните войски на Армения, 
Беларус, Казахстан, Киргизстан и 
Таджикистан.

От 8 до 17 октомври 2012 г. е пър-
вото военно учение в рамките на ор-
ганизацията – „Нерушимо братство 
2012“, на територията на казахстан-
ските полигони „Илийский“, „шошка-
ла“ и „Берег“. В него участват над хи-
ляда военнослужещи от Русия, Арме-
ния, Беларус, Казахстан, Таджикистан 
и Киргизстан. Това са предимно мо-
тострелкови, десантнощурмови, пла- 
нинско-стрелкови подразделения. Вклю- 
чени са 70 единици автомобилна и 35 
единици бронетанкова техника, че-
тири вертолета Ми-17 (Ми-8). От-
работват се задачи за изпълняване 
на миротворчески мисии в страна – 
членка на ОДКС. Според сценария се 
разиграва кризисна ситуация, свързана 
с действия на международни екстре-
мистки и терористични организации, 
в комбинация със сложни междует-
нически противоречия и борби между 
отделни групировки, създадени и дейс-
тващи на етнически принцип. Пока-
нени са наблюдатели от ООН.17

Пак през есента на 2012 г. в Арме-
ния се провежда учение „Взаимодейс-
твие 2012“, което специално отра-
ботва използване сили и средства на 
КСОР в района на Кавказ. Министъ-
рът на отбраната на Русия Анатолий 
Сердюков дава началото на учението 
на колективните сили за оперативно 
реагиране на полигона „Маршал Багра-
мян“. Предварителният замисъл пред-
вижда проиграване на взаимодействие 
в хода на антитерористична опера-
ция в Южен Кавказ.

ПрОБлеМи и ПрОТиВОречия

Дейността на Организацията е 
съпроводена с много трудности и не-
решени проблеми. Най-мъчителен е 
преходът от общоконцептуалните 
разработки към практическите дейс-
твия. Съществуват нерешени въпроси, 
свързани с материалната и финансова-
та осигуреност, различната степен на 

готовност за участие на държавите, 
не са решени ключови идеологически 
и политически въпроси. Сериозни са 
препятствията по военнотехническо-
то сътрудничество, подготовката на 
кадри, съвместното производство на 
оръжие и боеприпаси.

В хода на оперативно-тактичес-
ките учения става ясно, че същест-
вуват проблеми по взаимодействие-
то на силите, правното регулиране 
на действията, хармонизацията на 
условията за транзита, граничните 
и митническите процедури, по под-
возването на материални средства, 
въоръжение, военна и специална тех-
ника през държавните граници. По 
тези въпроси стартират се водят за 
решаването им.

През юни 2012 г. Узбекистан декла-
рира желанието си отново да напусне 
ОДКС, а през август парламентът 
му приема нова външнополитическа 
стратегия, по силата на която се 
забранява съществуването на чуж-
дестранни военни бази на територи-
ята на страната, както и членство 
във военни съюзи. Узбекистан е най-
непоследователната страна – членка 
на Организацията. Ташкент прекра-
тява участието си в ДКС през 1998 г., 
а през 2006 г. отново го възобновява. 
Междувременно страната не създава 
свои формирования от сили за бързо 
реагиране, а се въздържа и от участие 
в различните военни учения. Поред-
ното напускане на ОДКС е повод за 
най-различни догадки и интерпрета-
ции. Сред тях са твърдения за поре-
ден опит за сближаване със Запада и 
преди всичко със САщ. Дискутира се 
евентуалната изгода за Ташкент от 
предстоящото изтегляне на НАТО 
от Афганистан, защото Узбекистан 
е най-подходящата съседна държава, 
която може да се използва като тран- 
спортен коридор, коментира се и евен- 
туална възможност за сключване на 
изгодни сделки с военно имущество и 
различни други финансови и полити-
чески ползи.

Руската страна коментира некон-
структивното поведение на Узбекис-
тан, защото страната не участва в 
редица регионални форуми, както и в 
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срещи на върха на ОДКС. Тя не под-
писва редица ключови договори и спо-
разумения за дейността на ОДКС при 
кризи, не участва в миротворческите 
сили, не приема създаването на колек-
тивни сили за оперативно реагиране, 
както и решението за създаване на 
регионална войскова групировка на ба-
зата на тези сили. Наред с това Уз-
бекистан не поддържа развитието на 
отношенията с НАТО, ОССЕ и други 
организации за сигурност. Тя препятс-
тва формирането на обща позиция на 
ОДКС по отношение на Афганистан.

За разлика от Узбекистан на дру-
гия полюс по привързаност към Орга-
низацията е Беларус, която е най-пос-
ледователният защитник на идеята 
за мощна ОДКС. Неведнъж президен-
тът Александър Лукашенко настоява 
за промяна в Устава на Организа-
цията и правото тя да се използва 
при опасност за съществуването на 
политическите режими в страните 
членки. Негов е натискът да се изпол-
зват сили на Организацията по време 
на размириците в таджикистанската 
провинция Бадахшан, както и в съби-
тията от април 2010 г. в Киргизстан, 
в резултат на които е свален от 
власт бившият президент Курманбек 
Бакиев, а скоро след това избухва ет-
ническо насилие.

Подобна позиция не се споделя 
от голяма част от страните, защо-
то това би означавало намеса във 
вътрешните им работи. Като въз-
можна причина за такава позиция на 
ръководството на ОДКС е желание-
то Организацията да се съсредоточи 
предимно във възможна агресия сре-
щу суверенитета и сигурността на 
страните, идваща „отвън“. Независи-
мо че част от стратегията включва 
борбата с тероризма, както и други 
заплахи от вътрешнодържавно естес-
тво, очевидно се преценява, че намеса 
във вътрешните работи на страни-
те членки не е желателна. Тази по-
зиция става причина за много комен-
тари за способностите на военната 
организация. Срещат се мнения, че се 
избягва военно ангажиране в трудни-
те планински условия в Киргизстан и 
Таджикистан.

Русия държи сметка за имиджа и 
международния престиж на Органи-
зацията. Не е тайна, че тя е изця-
ло доминирана, направлявана и сти-
мулирана от нея. Активна намеса 
във вътрешнополитически процеси 
в другите страни обаче би означава-
ла нов удар по имиджа на Москва. 
След събитията в Грузия от август 
2008 г. и съвременното руско военно 
присъствие в Абхазия и Южна Осе-
тия тя не желае отново да попада 
във фокуса на световните новини. 
Смята се, че подобна намеса би ком-
прометирала имиджа на ОДКС като 
многонационална военна организация 
и може да навреди на нейната леги-
тимност в очите на страните от 
Запада.

ОценКиТе зА ОДКС

Те са полярни и разнообразни, в 
зависимост от политическите при-
страстия на оценяващата страна. 
Русия неуморно внушава, че ОДКС 
има превантивна роля, че е страж на 
мира и стабилността, че е призвана да 
даде подходящ отговор на разнообраз-
ните регионални заплахи, както и на 
тези в световен мащаб. Според рус-
ките експерти организацията е много 
важен фактор за военнополитическо 
сдържане в Евразия.18 Подчертава се 
обстоятелството, че страните не 
определят свой противник, а се стре-
мят към взаимоизгодно сътрудничес-
тво с всички държави. Това се свърз-
ва и с обстоятелството, че ОДКС е 
отворена за нови членки, които спо-
делят ценностите и приемат нейния 
Устав. При оценките за ОДКС Русия 
поставя акцент върху възможността 
да се съгласуват различните несъвмес-
тими позиции на страните – особено 
на тези от Централна Азия. Дава се 
много висока оценка на възможности-
те за мирно разрешаване на спорни 
въпроси, за общи позиции, изграждане 
и култивиране на общи ценности, за 
общуване на един и същ език в об-
ластта на сигурността.

Естествено е вижданията и оцен-
ките на западните експерти да са 
много различни. Например промене-
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ният принцип на консенсуса при взе-
мането на решенията дава право на 
редица западни изследователи да опре-
делят, че в ОДКС се създава възмож-
ност за решения с обикновено мно-
зинство, което се правело да може 
Русия по-лесно да налага желанията и 
интересите си.19 Твърди се, че по този 
начин може да се изпратят войски на 
Организацията в непокорни страни 
като Узбекистан.

Наред с това намира място и теза-
та, че Русия еднолично налага своите 
интереси на съюзници си или ги при-
нуждава те да артикулират нейните 
желания. Това се поражда от обстоя-
телството, че позициите на страните 
в хода на преговорния процес не се ог-
ласяват, а стават известни единстве-
но крайните решения.20 Наред с това 
отделните малки държави в ОДКС 
често представят проблеми и пози-
ции пред Брюксел и Вашингтон, които 
впоследствие се оказват различни от 
тези, които приема ОДКС, а това е 
породено от липсата на прозрачност 
в дейността на Организацията.

Като цяло образът на Организа-
цията в западните среди е по-скоро 
като на „клуб на диктатори“, като 
наказателен инструмент, чиято ос-
новна цел е да се потушава всяка 
по-сериозна вътрешна опозиция или 
съпротива, възникнала в отделните 
държави.21 Много широко е отразено 
мнението, че ОДКС е част от неоим-
перските амбиции на Русия, организа-
ция за „собствена употреба“. Правят 
се аргументирани и успешни аналогии 
с дейността на Варшавския договор, 
този път с център Москва. Колек-
тивните сили за оперативно реагира-
не пък се оценяват от гледна точка 
на използването им и се смята, че са 
инструмент за разправа с евентуални 
вътрешни брожения.

Сред западните експерти активно 
се дискутира обстоятелството, че 
военните сили на ОДКС имат под-

готовка преди всичко за изпълняване 
на бойни, а не на миротворчески за-
дачи, за които са нужни преди всичко 
тренираност и обучение, свързани с 
реализирането на различни граждан-
ски функции. Настоява се, че няма 
яснота по въпроса за използването 
на тези сили. Не се разбира дали то 
може да бъде единствено в зоната 
на отговорност или в цялото пост- 
съветско пространство. По този по-
вод се коментира възможността за 
използване на силите на ОДКС, ако се 
усложнят събитията около конфлик-
та в Нагорни Карабах между Армения 
и Азербайджан.22

В подобна светлина се комен-
тират и решенията на срещата на 
върха на ОДКС от август 2011 г. за 
разширяване на сътрудничеството в 
областта на информационната сигур-
ност. Те се квалифицират като въз-
можност за контрол над социалните 
връзки в интернет.

Общата позиция на западните из-
следователи и експерти се концентри-
ра върху разбирането, че ОДКС е съз-
дадена в името на консервирането на 
авторитарните режими срещу спра-
ведливите протести на гражданите 
в членуващите страни. Набляга се на 
разбирането, че Организацията е пре-
ди всичко инструмент на политиката 
на Русия и няма ясно изразени ценнос-
ти. Твърди се, че дава възможности на 
Москва да се намесва във вътрешната 
политика на членуващите държави.

Абстрахирайки се от полярните 
оценки и анализирайки изминалия път 
на Организацията на Договора за ко-
лективна сигурност, не можем да не 
си дадем сметка, че каквито и труд-
ности да преживява, колкото и разно-
посочни да са политическите оценки 
за нейното съществуване и дейност, 
тя все повече се превръща във во-
еннополитически съюз с нарастваща 
значимост в процесите на междуна-
родната сигурност.
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Новата среда за сигурност, по-
родена преди всичко от разпа-
дането на двуполюсния модел, 

като че ли изненада света. Ясната 
картина на глобално противопоста-
вяне беше размита и традиционните 
рискове, заплахи и конфликти отстъ-
пиха място на нов тип процеси в об-
ластта на сигурността, чието неут-
рализиране изисква търсене на поли-
тически стратегии и военни доктри-
ни, радикално различни от познатите 
досега. Променят се характерът на 
войните и военните конфликти, тех-
ният обхват, цели, задачи, средства-
та и способите за воденето им.1

Анализът на новата среда за сигур-
ност би бил непълен, ако се разглежда 
само като политически промени от 
края на миналия век. Те са решаващи-
ят фактор, но вече са история. Отно-
сително пълна картина на средата за 
сигурност би могла да се състави ако, 
бъдат разгледани и актуалните данни 
за икономическото, технологичното, 
информационното, демографското, ре-
лигиозното и екологичното състояние 
в световен и регионален мащаб. Среда-
та за сигурност не е константа, нещо 
повече, тя е динамично променяща 
се величина. Необходимо е постоянно 
да се търсят и да бъдат анализирани 
нови фактори, които биха били ключо-
ви за нея в краткосрочен и дългосро-
чен период.

Моментната картина на средата 
за сигурност би била полезна дотол-
кова, доколкото позволява да се про-
веждат текущи операции, без да се 
планират дългосрочни ефекти. Стра-
тегията е изкуството на възможно-
то. За нуждите на стратегическото 
планиране са необходими достатъчно 
ясни параметри на бъдещата среда за 
сигурност. Целесъобразно е да бъде 
намерен и прилаган такъв инструмен-
тариум, за да може тя да бъде про-
гнозируема в степен, която да отго-
варя на отговорността на вземаните 
решения. Това не е лека задача. Во-
дещите в информационно отношение 
страни (а те са и основните играчи 
на световната политическа сцена) 
изразходват огромни средства за под-
държане и развиване на анализаторс-
ките си служби.

Съгласно речника на използваните 
термини в НАТО „възпирането е спо-
собност да се убеди потенциалният 
агресор, че загубите му от противо-
поставяне и/или въоръжен конфликт 
ще са по-големи от евентуалните му 
ползи.2

Възпирането представлява не 
само демонстриране на способности, 
отказващи даден играч на политичес-
ката сцена да осъществи определено 
действие спрямо друг, като го убеди, 
че цената на това действие ще се 
окаже по-голяма от потенциалните 

ВЪЗПИРАНЕТО КАТО ТЕОРИЯ  
И СТРАТЕГИЯ

Подполковник д-р Тотко СИМЕОНОВ

The publication „Deterrence as theory and strategy“ (author Totko Simeonov) presents a 
short overview of the evolution of strategies for deterrence. The author proposes some aspects 
of future strategies where he considers factors of high significance for the military power and 
social values for which they stand for.
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Войната е не само прилагане на сила,
но и заплаха за използване на сила.

Джеймс Дубик
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печалби, които би могло да му донесе, 
но и комплекс от активни действия, 
насочени към промяна на неговото 
поведение.

Стратегиите за възпиране във во-
енната сфера са създаване и поддър-
жане на военен потенциал, който да 
откаже противостоящата страна да 
използва военни средства за постига-
не на политически резултати, засяга-
щи суверенитета на другата страна. 
Теорията за възпирането се гради 
върху презумпцията, че голямата во-
енна мощ е най-сигурната гаранция за 
една държава.

В историята на човечеството не 
е намерен ефективен и работещ ме- 
ханизъм за предотвратяване на 
въоръжени конфликти. Огромната 
разрушителна мощ на съвременните 
оръжия е необходимо да бъде изпол-
звана по начин, който не предполага 
практическото ù прилагане за пости-
гане целите на противопоставянето. 
Една от причините за поддържане на 
голям военен потенциал е той да бъде 
използван за нуждите на стратеги-
ческото възпиране.

Войната е продължение на полити-
ката с други средства. Стратегията 
на възпирането е по-скоро аргумент 
в международната политическа дей-
ност, с използване на инструменти 
като активна и превантивна диплома-
ция, посредничество и други, отколко-
то стратегия за водене на война само 
с военни средства. Със започването 
на военните конфликти по смисъла на 
международното право стратегиите 
за възпиране губят предназначението 
си – недопускане на въоръжена кон- 
фронтация. В условията на вече започ-
нал конфликт те биха имали значение 
и ефективност доколкото страните 
биха се въздържали да използват опре-
делени оръжия и тактики, водещи до 
нарастване на бедстващото местно 
население до размерите на хумани-
тарна катастрофа.

Пионер в теорията на стратеги-
ческото възпиране е Бърнард Броуди – 
един от водещите теоретици на въз-
пирането през атомната епоха. Той 
анализира новата международна реал-
ност само месеци след бомбардиров-

ките над хирошима и Нагасаки, като 
казва че след създаването на ядрените 
оръжия „върху термина възпиране не 
само се поставя специално ударение, 
но той добива и едно особено значе-
ние“ . Авторът разглежда атомната 
бомба, както са я наричали тогава, 
като „върховното оръжие“, а всяка 
война, водена с такова оръжие, е като 
пълна катастрофа, която трябва да 
бъде избягната на всяка цена.3

След тези събития, до края на Сту- 
дената война, стратегиите за въз-
пиране са изграждани около концеп-
цията за употреба на ядрено оръжие. 
Те със сигурност изиграват своята 
роля, но актуалността им все още не 
е отминала. ще запазят смисъла си, 
докато съществуват ядрени оръжия 
(както и останалите видове оръжие 
за масово унищожение). В съвремен-
ните условия ядреното оръжие може 
да се смята като оръжие на отчая-
нието. Пример за такава стратегия 
е последното развитие на събитията 
около ядрената програма на КНДР. 
Неговото използване би довело до 
взаимно унищожаване, дори ако дру-
гата страна в конфликта не използва 
такова оръжие.

Степента на възпиращия ефект е 
дефинирана от водещи френския яд-
рени специалисти, които определят 
ядреното възпиране като функция на 
два фактора. Първият е чисто тех-
нически и представлява оперативни-
те възможности на военните средс-
тва за прилагане на ответни мерки. 
Вторият е субективният, изразяващ 
волята на заплашената нация да из-
ползва сила.

Стратегиите за възпиране, целят 
да бъдат създадени условия, които да 
гарантират, че дадена държава няма 
да бъде обект на въоръжена агресия. 
Това съвсем не означава, че доминира-
щата във военно отношение страна 
няма да прибегне до военни мерки за 
осъществяване на своите външнопо-
литически интереси.

Първата американска стратегия 
за ядрено възпиране е включена в док- 
трината „Масиран ответен удар“, 
в която се обявява готовността на 
страната да използва цялата мощ на 
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ядрения си потенциал в случай на яд-
рено нападение от страна на СССР.4

В отговор на придобитите от 
СССР в края на 50-те години на ми-
налия век способности за нанасяне на 
междуконтинентални ядрени удари 
администрацията на Джон Кенеди 
разработва концепцията „Гъвкаво ре-
агиране“ (Flexible response). В нейната 
основа е принципът за съразмерност 
на военния отговор на САщ спрямо 
характера на заплахата.

През 1973 г. е възприета доктрина-
та „Обезглавяващ удар“. Центърът на 
стратегията за възпиране се измества 
от използване на междуконтинентал-
ни балистични ракети към тези със 
среден и малък обсег на действие.

Администрацията на Барак Обама 
през 2011 г. обявява доктрината „Ми-
нимално възпиране“. Тя приоритизира 
развитието на противоракетни тех-
нологии и на конвенционални високо-
технологични оръжия. Съкращаването 
на стратегическите ядрени средства 
се осъществява посредством складира-
нето им, а не чрез унищожаването им.

Въпреки че стратегиите за възпи-
ране относително губят актуалност-
та си след края на Студената война, 
изглежда, че промените в средата за 
сигурност в края на XX и началото 
на XXI век в глобален мащаб извеж-
дат теориите и концепциите за въз-
пиране отново на дневен ред.

Стремежът на някои страни да 
разработят ядрено оръжие и средс-
тва за неговото използване, както и 
анализът на новите заплахи срещу си-
гурността в световен мащаб прину-
диха политици и военни анализатори 
да започнат да преразглеждат стари-
те стратегии за възпиране и да раз-
работват нови.

Теориите на възпирането би след- 
вало да търпят определено развитие, 
отчитайки факторите, релевантни 
на военната мощ и ценностите на 
обществото, които тя защитава.

В съвременните условия от ядре-
ното възпиране не може да се очаква 
да предотвратява повечето видове 
конфликти, като въстания, граждан-
ски войни, регионални междудържавни 
войни и борбата с тероризма. Ето 

защо стратегиите за конвенционално 
възпиране ще придобиват все по-зна-
чима роля в международните отно-
шения.

Миналото столетие е определе-
но като време, в което доминират 
технологиите, докато настоящето 
се дефинира като век на информация-
та. Информационната, а не ядрената 
мощ е доминираща. Когато говорим 
за възпиране, е необходимо да дефи-
нираме параметрите му в четирите 
сфери на бойното пространство: фи-
зическа, психологическа, електромаг-
нитна и информационна. Значението 
на последната нараства с всеки изми-
нал ден.

През последните години инфор-
мационните технологии се развиват 
с изключително бързи темпове. От 
средство за комуникация и оптими-
зиране на работната среда в офиса 
те се превърнаха в стратегически 
инструмент с приложение в проми-
шлеността, финансовия и банковия 
сектор, държавната администрация, 
военната област и др. Настъпилите 
промени в информационното взаимо-
действие, глобализацията и необходи-
мостта от пренос на данни между 
потребители на големи разстояния, 
все по-широкото използване на ин-
тернет наложиха компютърните сис-
теми като основно средство за кому-
никационни дейности. Съвременното 
общество се възползва от възможнос-
тите на киберпространството, но в 
същото време функционирането му 
е зависимо от него. Нарастващата, 
дори доминиращата роля на киберпро-
странството в съвременните форми 
на противопоставяне, налага изграж-
дане на необходимите способности 
в това ново измерение на бойното 
пространство. Инцидентите в об-
ластта на киберсигурността стават 
все по-чести, по-мащабни и по-ком- 
плексни, без да се съобразяват с нацио- 
нални граници. Те могат да причинят 
значителни щети на безопасността 
и икономиката в национален, регио-
нален и глобален мащаб. Поражения-
та от оръжия за масово унищожение 
биха могли да се окажат по-малки от 
тези на кибератака.
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Киберзаплахите имат наднациона-
лен характер и е по-трудно отделна 
държава да се справя с тях. Това нала-
га все повече страни и организации да 
предприемат координирани усилия, за-
конодателни и други превантивни мер- 
ки за гарантиране на националното 
и регионалното информационно про-
странство, да сформират специали-
зирани органи с цел гарантиране на 
този важен елемент от национална-
та сигурност. В НАТО този процес 
продължава повече от 10 години, като 
получи своя завършек с приемането 
на новата Стратегическа концепция 
на Съюза и в заключителните доку-
менти от срещата на върха в Чи-
каго през 2012 г. В глобализиращото 
се общество е необходимо да бъдат 
осъществени глобални мерки за въз-
пиране.

Стратегиите за възпиране пока-
заха неефективност срещу новата 
заплаха за международния мир и си-
гурност – тероризма. В борбата сре-
щу него не е правилно да говорим за 
стратегии за възпиране, въпреки че 
има създадени такива („възпиране 
чрез заплаха от наказание“, „недопус-
кане на печалба“, „стратегия на от-
ричането“).

Както беше вече подчертано, въз-
пирането, на базата на притежаване-
то на определени способности, цели (а 
и го постига) отказване на противо-

стоящата страна да предприеме аг-
ресивни действия. Това по отношение 
на тероризма, на базата на съществу-
ващите стратегии за възпиране, не е 
постигнато. Тук по-скоро бихме мог-
ли да говорим за ограничаване на въз-
можностите за проява, отколкото за 
възпиране. Усилията би следвало да се 
насочат в психологическата и инфор-
мационната сфера на бойното про-
странство. Това са области, в които 
военната наука не е съсредоточила 
достатъчно усилия, съответстващи 
на значението на психологическите и 
информационните аспекти на борба-
та с тероризма.

Глобализиращият се свят доведе 
до едни от най-мащабните процеси 
на геополитическа трансформация и 
преориентиране на много държави в 
търсене на своята оптимална сис-
тема за сигурност. Планирането, 
създаването и поддържането на спо-
собности за целите на стратегичес-
кото възпиране винаги е било и ще 
бъде цел на политиката за сигурност 
(външна и вътрешна) на държави-
те и съюзите. Бързо променящата 
се среда за сигурност поставя нови 
предизвикателства пред държавните 
и военните ръководства в света по 
отношение на актуализиране и адап-
тиране на стратегиите за възпиране 
на определени заплахи или събития с 
катастрофален ефект.
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В съвременния свят е разпростра-
нено и схващането, че религия-
та – особено исляма, подбужда 

и създава тероризъм. Всъщност по-
литически и икономически интереси 
са реалните „двигатели“  на това 
явление, докато религията е инстру-
мент за осъществяване на целите. С 
други думи, там, където свършва ле-
гитимното право на войника, започва 
нелегитимното право на терориста. 
Религията, която цели да изповядва 
прости принципи за постигане на 
пълноценно и мирно битие, опреде-
ля начина на съществуване на голя-
ма част от хората. Именно поради 
това индивидуално духовно усвояване 
и пресъздаване на действителност-
та, както и вследствие на заложена-
та у човека и в природата непосто-
янност, когато искаме да разберем 
едно явление, каквото е изкривяване 
на правото на нещо, трябва да изу-
чим неговите корени.

В природата основното свойство 
на корена е неговият неограничен 

растеж.1 Познавайки произхода на 
дадено явление, можем да предвидим 
посоката и размаха на неговото раз-
витие, както и измененията, които 
биха могли да настъпят.

„Видоизменените корени са се полу-
чили в резултат на стремежа на рас-
тенията за приспособяване към окол-
ната среда и измененията в нея“2 – 
гласи определение в биологията за 
този тип коренна промяна. Следо-
вателно не е случайна и изкривена-
та метаморфоза на философията в 
основните монотеистични религии. 
Бихме казали, че видоизменените раз-
бирания са се получили в резултат на 
стремежа на хората за приспособява-
не към околната среда и измененията 
в нея.

Коренът на религиозно мотивира-
ния тероризъм е изкривяване на разби-
рането за това да имаш право.

Правата на човека са неизменно 
свързани с морала и нравствеността. 
Макар да изглеждат далечни понятия 
за военното дело, те представляват 

КЪМ ВЪПРОСА ЗА РЕЛИГИОЗНО 
МОТИВИРАНИЯ ТЕРОРИЗЪМ

Анна АНЕВА

The article „The issue of religiously motivated terrorism“ (author Anna Aneva) provides 
deeper understanding in the area of religiously motivated terrorism, considering the aspects of 
the philosophical and moral argument.

The author introduces the idea that the root of religiously motivated terrorism is actually 
a twisted understanding of the entitlement to have rights. А right to violence and causing 
suffering.

The article is based on Dr. Haha Lung’s book and comprehension „Mind Control: The 
Ancient Art of Psychological Warfare by Lung“. The goal is to provide some explanation to 
the mutation of religious philosophy and the process of intoxication with an idea.

Key words: terrorism, Islam, motivation, fanaticism, violation

Ако искаш да построиш кораб,
не започвай да караш хората да събират дъски,
да разпределяш работата и да даваш заповеди.
Вместо това ги научи да копнеят
за огромното и безкрайно море.

Антоан дьо Сент-Екзюпери
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отговора на всяко „защо“ в действи-
ята, свързани с религиозно мотивира-
но насилие. Моралът очертава бари-
ерите на поведение за дадено обще-
ство и неговите възгледи за добро и 
зло, дълг и справедливост, съвест и 
чест, похвално и срамно.3 В своето 
учение немският философ Кристиян 
Волф разглежда човека преди всичко 
като морално същество, от което 
трябва да се изисква да върши само 
допринасящото за усъвършенстване-
то му, изоставяйки по пътя всичко, 
пречещо на това усъвършенстване. 
Неговите разсъждения над правото и 
дълга доказват тяхната взаимосвър-
заност и извличат принципа, че всяко 
дадено право идва от длъжността, 
която заема, и задълженията, които 
има дадена личност. Следователно, 
вървейки по пътя на логиката, тази 
личност придобива върховното право 
над всичко, от което се нуждае, за да 
изпълни своите задължения.

Разбиранията на Кристиян Волф са 
основната философия, която се при-
лага в религиозно мотивирания теро-
ризъм.

Исторически погледнато, харта-
та на човешките права е достатъч-
но добре мотивирано от свещените 
книги. Това са били и все още са мо-
ралните стълбове на разбиранията 
за взаимоотношенията между хора-
та и света за правилно и неправилно, 
разрешено и забранено. Личностната 
интерпретация на тези писания и 
намирането на легитимност в тях 
чрез приложената философия за пра-
вото оправдават и обясняват съот-
ветните злоумишлени действия. За 
разлика от източните идеологии, обу- 
словени от Космоса, свещената при-
рода и взаимодействието с Вселена-
та, трите големи монотеистични, 
т.нар. авраамически религии – юда-
изъм, християнство и ислям, са на-
ситени с много повече предпостав-
ки, които обосновават войната и 
агресията. Техният прочит спокойно 
може да бъде разглеждан като воен-
на хроника.

харизматичната личност Авраам 
(в исляма Ибрахим) е изключителен 
стратег, който с двете си кръвни 

линии (синовете му Исаак и Исма-
ил, основали съответно племената 
на евреите и арабите) ни е завещал 
зилотите – първообраз на днешните 
политически фанатици, и хашишини-
те – първите политически убийци.4

Официалното понятие „зилот“ е 
въведено с кървавото нахлуване на 
римляните в Палестина през 63 г. 
пр.хр. „Зилотът“ се определя като 
неудържим, готов на самоубийство 
религиозно-политически фанатик. 
Думата идва от еврейския култ, из-
дигащ прилагането на убийства за 
постигане на религиозно-политически 
цели. През ххІ век зилотите се нари-
чат терористи. Сектата на зилоти-
те, основана от Юда от Гамала през 
ранните години на І век, извършва 
терористични действия срещу рим-
ските окупатори и срещу всеки евре-
ин, обвинен в сътрудничество с тях. 
Силата на пропагандата им е при-
чината да бъде освободен зилотът 
убиец вместо дърводелеца от Наза-
рет. Обсадата на Масада се приема 
за официален край на тази библейска 
терористична организация, при коя-
то зилотите убиват себе си, жените 
и децата си – общо 970 души.5

Зилот е първата дума, която ни 
е оставила еврейската кръвна линия 
на Авраам. Втората е може би още 
по-впечатляваща и ни е завещана от 
арабската кръвна линия на Авраам: 
асасин, което означава политически 
убиец. Думата е английска, с истин-
ски корен хашишим – човек, който 
може да проследи родословието си 
до Мохамед, основателя на исляма 
от VІ век. Култът към асасините 
се заражда в Персия (днешен Иран) 
през 1090 г. с хасан ибн Сабах, нари-
чан още Стареца от планината. От 
своята непристъпна крепост „Ала-
мут“  („Орлово гнездо“), скрита в 
планините на Персия, той изпраща 
по света шпиони, агенти самоубийци, 
професионални убийци и прилага вся-
какви практики за обогатяване.

Култът на асасините става обра-
зец за всички следващи тайни обще-
ства, секти, шпионски мрежи и те-
рористични групи. Всъщност това 
е оригиналната „Ал Кайда“. Кланът 
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на асасините властва повече от 
два века – до 1273 г., когато монго-
лите смазват този култ в Персия, 
но въпреки това част от асасините 
оцеляват и прокарват своята идео-
логия от Индия до Сирия, а някои 
стигат и до Европа.

Навремето хасан използва всич-
ки възможни тактики, стратегии 
и инструменти – от магии до убий- 
ства хашиш и блудници, за да стига 
до враговете, а посветените успя-
ват по този начин да изпълняват во-
лята му. При него всички средства, 
включително манипулация, терор и 
предателство, са оправдани от ос-
новната му цел, която е власт. „А на 
онези, които бъдат убити по пътя 
на Аллах, Той не ще провали делата 
им. И ще ги въведе в Рая, за който 
ги е известил. О, вярващи, ако под-
крепите делото на Аллах, и Той ще 
ви подкрепи, и ще утвърди стъпките 
ви“.8 Това изречение от сура „Мухам-
мад и Ниса“, чиято идея е следване 
на праведния живот и разбирания 
според ислямските традиции, бива 
радикално изменено от сектата на 
асасините, които днес се наричат 
джихадисти и се отъждествяват със 
съвременните ислямски радикални 
фундаменталисти.

За хасан и асасините ислямът е 
само удобен параван за постигане 
на желаните цели. Тези личности са 
образец за корена носител на наси-
лие в ислямската култура. Все пак 
трябва да се има предвид, че кланът 
на асасините се появява паралелно с 
разрушителния Първи кръстоносен 
поход. Това са много тежки време-
на, в които всеки брани своите иде-
али. йерусалим попада в ръцете на 
християните, които не проявяват 
религиозен морал и го превземат по 
изключително жесток начин.

Тук се заражда опасността да не 
се прави разлика между фанатичния 
екстремист и вярващия в Аллах ра-
зумен и благочестив човек.9 В исляма 
джихад (свещена война) е единстве-
ната допустима форма на война. Тя 
се корени в крайното разбиране за 
универсалност на тази религия, за не-
обходимостта тя да обхване цялата 

Вселена, но от борба с езичниците се 
превръща в инструмент за постигане 
на политическо надмощие, водещ до 
сблъсък с всички немюсюлмани. Тряб- 
ва да се акцентира върху това, че 
„джихад“ означава самоотбрана и 
борба срещу несправедливостта.10 Ре- 
лигиозно мотивираните самоубий- 
ствени атентати започват да се 
прилагат като основен тактически 
метод на терористичните групиров-
ки през 80-те години на хх век от па-
лестинската „хамас“, вдъхновена от 
опита на хизбула (партия на Бога), 
и се превръщат в световно явление 
в началото на 90-те години. След 
атентатите на 11 септември 2001 г. 
президентите на Египет и Алжир на-
сочват своите усилия към това да 
разяснят в академичните аудитории 
и западния свят същността на поня-
тието „джихад“, подчертавайки, че 
агресията не е присъща на джихада 
в свещените писания. Традициите 
на Пророка изрично забраняват са-
моубийството в духа на ислямската 
етика на въздържание и търпеливо 
приемане на трудностите. Изкриве-
ното тълкуване на исляма, внедрено 
от религиозно-политически лидери, во- 
ди до прибягване към агресивен джи- 
хад, използващ самоубийствени атен- 
тати. Разбирането на правото да се 
върши нещо в ислямския религиозно 
мотивиран тероризъм се поражда 
от вкоренената непреодолима пот-
ребност на мюсюлманина да изпълни 
своя дълг. Неучастието в свещената 
война е най-големият грях за изповяд-
ващите ислям. Да усещате себе си за 
богоизбран и богопомазан да осъще- 
ствите поставената терористична 
задача, е деформацията на тази ина-
че миролюбива религия.

Неизменна истина е, че този тип 
явления са нормална част от чо-
вешкото развитие, а в свещените 
писания се разглеждат като прави-
лен вариант единствено при самоза-
щита. Идеята на всяка религия е да 
проповядва любов и мир. Грешното 
тълкуване на тези послания изкри-
вява представата за принадлежност 
към света, както и за стойността 
на останалите човешки същества и 
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техния живот, а това поражда рели-
гиозно мотивирания тероризъм.

На пръв поглед основната религия, 
в която не се проповядва война, е бу-
дизмът. В своята специфика тя пред-
ставлява антипод на авраамическите 
религии. Нейните свещени писания не 
допускат оправдаване на насилието, 
тъй като цялата философия на Буда 
се разстила върху това никога да не 
се причинява страдание.11 Според него 
целият живот е страдание и всяко 
нещо е временно явление. „Сърцеви-
ната на откритието на Буда в мига 
на неговото просветление е осъзна-
ването, че животът представлява 
грамада от страдание и неудовлет-
ворение и че страданието е причине-
но от желанието (за живот, наслада, 
собственост), което се корени във 
вярата в Аза.“12 Неговото предписа-
ние за качествен и добър живот без 
страдание е състоянието на липса 
на желания (материални, властови и 
т.н.), т.нар. от него нирвана, „угася-
ване“ (на пламъка на желанието).

Будизмът е забележително то-
лерантна, гъвкава и неотхвърляща 
ценностите на другите религия. Но 
и при нея се оказва, че не ядрото на 
дадено религиозно учение, а полити-
ката, несправедливостта, колониа-
лизмът и окупацията създават рели-
гиозно мотивираното насилие. Пора-
ди тази причина будизмът също има 
своите радикални изменения и групи-
ровки, отново настъпили чрез внуша-
ване на правото да бъдеш богоизбран 
и подплатени от доктрини на други 
религиозни версии на тази религия.

В съвременната епоха терминът 
„будистки“ има етнически и национал-
ни маркери, като „тибетски будис-
тки“, „тайландски будистки“, „Бир-
ма будистки“ и „сингалски будист- 
ки“. Пример за радикално разбиране 
на будизма е конфликтът в шри Лан- 
ка, където крайни будистки групи на-
сърчават насилието срещу местните 
християни и тамили.13 Лидерът на 
„Аум шинрикьо“, осъществил смър- 
тоносната атака със зарин в мет-
рото в Токио в средата на 90-те 
години, се позовава на будистки, хрис-
тиянски и индуистки идеи, а дори и 

писанията на Нострадамус. Демок-
ратичната будистка армия на Карен 
(DKBA) е войнствена организация, 
която действа от 1992 г. През пос-
ледните години учението и извърше-
ните терористични актове са свър-
зани с движението от монаси „969“ 
(Мианмар и съседните страни). То се 
отнася до числата, свързани с фило-
софията и монашеството на Буда. 
През 2012 г. движение „969“ помага 
за създаването на антиислямистки 
националистически движения в регио-
на и призовава будистите в Мианмар 
да бойкотират мюсюлмански услуги 
и сделки. Сред обществеността има 
противоречиви мнения за т.нар. ка-
микадзе (божествен вятър) в Япония 
по време на Втората световна вой-
на – дали са били терористи, чийто 
самоубийствен акт стъпва на ос-
новите на будизма и т.нар. шинто 
вяра.

Трябва да се има предвид, че не-
зависимо каква религия изповядва чо-
век, в условия на война той е готов 
на действия, несъобразени с религиоз-
ния морал. В тази насока може да се 
каже, че будистките терористични 
групи, които са признати за такива, 
се отличават много ярко от будиз-
ма и неговата същност и в повечето 
случаи са породени от настъпател-
ните действия на изповядващи други 
религии. Поради това при тях много 
трудно може да се говори за рели-
гиозно мотивиран тероризъм, тъй 
като естеството на действията им 
е преди всичко военнополитическо.14

В този смисъл религиозният под-
тик към даден терористичен акт е 
много различен в сравнение с войната. 
И тъй като половината от разбира-
нето на дадено явление се корени във 
времето, в което то битува, трябва 
да се има предвид „старостта“  на 
тези религии. Неслучайно ислямът, 
като най-млада религия в света, се 
отличава с характерните за младост- 
та дързост и крайност. И обрат-
но, най-старите религии – източни-
те – говорят с мъдрата простота 
на своята философия, че човекът е 
подвластен, а не властен. Подчер-
таваме, че разглеждаме понятието 
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„властен“ като налагане със сила и 
страдание интерпретацията на да-
дена идея. Такова желание за власт 
бива вплетено в служба на висшите 
идеали, което променя разбирането 
за правата над човешкия живот.

Всяка крайност идва от вроде-
ната подвластност на човека да се 
опиянява. А няма нищо по-опияня-
ващо от една идея. (Почти винаги 
обаче тази идея е замъгляване на ис-
тинската цел, която е преди всичко 
политическо надмощие). Разбирайки 
добре това, лидерите на религиозно 
мотивираните терористични групи, 
разработват конкретна стратегия, 
насочена към потребността на хо-
рата. Тя е винаги съобразена с ико-
номическата и политическата об- 
становка, нивото на образование, 
възрастта, емоционалното състоя-
ние и това на сигурността, а най-
вече с нуждите на целевата група. 
Впоследствие се предлага това, за 
което индивидът жадува, но не без-
платно. „Ако дадете на хората точ-
но каквото искат, те ще се погубят 
с него“ – казва една интересна лич-
ност, наречена Мерилин Менсън. А в 
повечето случаи хората търсят при-
звание, стойност, опрощение, бихме 
казали най-вече смисъл в живота си.15 
Затова обещаната награда никога не 
е нещо материално. Тя е винаги абс-
трактна. Каква по-опияняваща идея 
от личната заслуга за края на светов-
ния глад? За защита на Бога? За спа-
сение на всички непросветени? При 
това опиянение моралът отстъп-
ва, за да направи място на новата 
нравственост. А когато в човешко-
то същество се изменят моралът и 
неговата нравственост, то променя 
своята самоличност. Следователно 
вашата самоличност бива изтрита и 
заменена с нова, много по-подходяща 
за съответните цели и перфектно 
нагаждаща се към новата реалност, 
която сме ви създали – това спокой-
но би могло да бъде използвано в рек-
ламна брошура на дадена секта.

Какво следва? Ами следва насили-
ето... което новата ви самоличност 
приема за напълно нормално. Тоест 
първия път, когато сгрешите, аз ви 

бичувам. Втория път само ви пода-
вам камшика и започвате да се би-
чувате сами. Успешно сме стигнали 
до най-деликатната част на съзнани-
ето – вашата съвест. Завладяна ли е, 
вече нямате свобода. Точно затова 
посвещенията в дадена идеология и 
ритуалите, свързани с тях, се пазят 
стриктно в тайна под претекста на 
тяхната тайна свещеност. Истина-
та е, че това е многократен тест 
към личността, чийто „отличен“ се 
постига само след преминаване на 
многократни изпитания на съвестта 
под формата на странни сексуални 
практики, кръвосмешение, маниакал-
ни ритуали за пречистване, самона-
раняване, а и жертване на собстве-
ния си живот като доказателство 
за преданост. Цялата тайнственост 
около тези свещени действия е па-
раван, който възпира реакцията на 
световното общество и господства-
щия морал.

фанатичните религиозно моти-
вирани терористични организации 
целят да приобщят колкото може 
повече хора, защото колкото е по-
мащабен броят на членовете (пос-
ледователите), толкова по-законно 
става правото въпросното изпове-
дание да се превърне в „призната ре-
лигия“. А и колкото повече привър-
женици има проповедникът на опре-
делено разбиране, толкова по-големи 
и настъпателни претенции може да 
има за монопол над „истината“.

Рей Бредбъри в своята книга „451 
градуса по фаренхайт“ описва мно-
го точно как и срещу какво въстава 
тероризмът, макар казаното там 
да се отнася за пожарникар, който 
се бори срещу това да изгаря книги: 
„Човек винаги изпита страх от не-
обичайното… Ние всички трябва да 
бъдем еднакви. Не всеки да бъде ро-
ден свободен и равен, както се казва 
в Конституцията, а всеки да бъде 
направен равен на другия. Всеки да 
бъде копие на другия; тогава всички 
са щастливи, защото няма изключи-
телни личности, които да ги карат 
да треперят от страх и с които да 
трябва да се сравняват“.16

Терористите възприемат себе си 
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като такива личности. Те не искат 
да бъдат равни на другите, въста-
ват срещу равенството, независимо 
дали е оправдано от религиозна, или 
чисто расистка основа. Те са изклю-
чително чувствителни на тема ин-
дивидуалност.

Нима само допреди 200 години е мо-
жело да бъде възприето равенството 
между негрите и бялата раса? Нима 
„Ку-клукс-клан“ не е бил терористична 
организация със собствен почерк, бели 
качулки и мантии, чиято пропаганда 

е отхвърляла равенството и е убива-
ла зверски в името на бялото превъз-
ходство? Как да има равенство, как 
да имат успех проповедите на всички 
учители и как да има успешна полити-
ка ЕС със своя химн „всички хора ста-
ват братя“, когато основна човешка 
черта е желанието за превъзходство?

Още много вода трябва да изте-
че, а с нея и много кръв, за да достиг-
не еволюцията на човека до това да 
иска да се самоусъвършенства, а не 
да превъзхожда другите.

1 http://bg.wikipedia.org/wiki/Корен
2  https://bg.wikipedia.org/wiki/Видоизменен_ 

корен
3 http://philosophy.log.bg/article.php?article_

id=13697
4 http://bg.wikipedia.org/wiki/Авраам
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Zealotry
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Assassins
7 Превод на Свещения коран. София: 

Тайба ал хайрия, 1997.
8 Б о я д ж и е в а, П. Религиозно моти-

виран тероризъм (дипломна работа). Во-
енна академия „Г. С. Раковски“, 2010.

9 Ч у к о в, В. Ислямският фундамента-
лизъм. София: Изток-Запад, 2004, с. 157.

10С т о я н о в, Г. Тероризмът – исто-
рия и генезис. София: Военно издателство 
ЕООД, 2003.

11 Религиозните традиции на света. Со-
фия: Изток-Запад, 2006, с. 1316.

12 http://rupeenews.com/about/muhammad- 
in-the-christian-context-concentrating-on-the-
commonalities-between-the-abrahamic-faiths- 
the-arian-influences-on-islam-the-muslim-
influences-on-martin-luther-locke-and-jefferson/
the-urban-myth- there-are-no-buddhis t -
terroristsall-religions-have-terrorists/

13 My daughter the terrorist, documentary 
movie, 2003.

14 Л ъ н г, Х. Как да манипулираме съзна-
нието на хората. София: Софтпрес, 2009.

15 Б р е д б ъ р и, Р. 451 градуса по Фа-
ренхайт. София, 2005, с. 69.
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Много анализатори са на мне-
ние, че след разпадането на 
социалистическата система 

и рухването на Съветския съюз се 
срива и световната система за си-
гурност. Изградена от Великите сили 
по време на Студената война, тя е 
изключително политизирана, с изцяло 
идеологическа окраска, а светът е по-
делен на зони на влияние, в които об-
ществено-политическият и социално-
икономическият живот са подчинени 
на военностратегически и политичес-
ки интереси.

Повече от половин век светът се 
управлява от двуядрен център с две 
половини, които доминират, контро-
лират и насочват световната систе-
ма за сигурност (фиг. 1). Това има, 
от една страна, положителна роля, 
защото този център играе ролята на 
ограничител и оказва пряко влияние 
върху регионалната и националната 
сигурност. С други думи, по време на 

Студената война системата за меж-
дународна сигурност изцяло се кон- 
тролира, насочва и управлява от най-
високото равнище, а всички действия, 
решения и намерения за по-низшите 
нива – съюзното и националното, са 
абсолютно задължително да се коор-
динират с центъра. Това създава из-
ключително силни вертикални връзки 
и отношения, а хоризонталните, до-
колкото ги има, задължително се кон-
тролират и координират с някои от 
центровете на глобалната сила.

Постига се изключително висока 
степен на интегралност на система-
та за глобална сигурност и координа-
ция на сигурността по по-низшите 
нива, при което управленското въз-
действие се излъчва от по-високото 
към по-ниските нива на сигурност – 
регионалното и националното, и се 
постига споделена, договорена степен 
на сигурност.

От друга страна обаче, този мо-

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОСОБНОСТИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ВЪЗПИРАНЕ – 

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ  
ОТ АНТИКРИЗИСНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ НА СИСТЕМАТА  
ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Полковник доц. д-р Валери ИВАНОВ,  
майор Николай НЕДЯЛКОВ

The article „Building Capabilities for Prevention and Deterrence – a Key Element of the 
Crisis Management Capabilities in the National Security System“ (authors Col Valeri Ivanov 
and Maj Nikolay Nedyalkov) presents the original author’s point of view on integration of 
military means, actions and approaches applied for deterrence in the Crisis Management 
process. In this regard coordination and synchronization between military and non-military 
means gives more opportunities and possibilities to decision makers to manage the national 
security system in case of different crises.  New approaches and forms, requirements, military 
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дел има и силно отрицателен ефект, 
защото като резултат международ-
ната система за сигурност става из-
ключително политизирана, придобива 
силна идеологическа окраска, а обще-
ствено-политическият и социално-
икономическият живот в отделните 
страни са подчинени изцяло на воен-
ностратегическите и политическите 
им интереси. Всякакви противоречия, 
конфликти или опити за промяна на 
статуквото са потушавани със сила 
или решавани в съответствие с глед-
ната точка на една от двете сили, 
а като цяло системата за глобална 
сигурност се управлява на базата на 
принципи, политики и насоки, които 
се определят от САщ и СССР. Цел-
та е твърде важна, залогът е огро-
мен, а средствата нямат значение.

След разрушаването на модела 
системата за международна сигур-
ност се оказва блокирана, няма дейс-
твени механизми, структури и визия 
за промяна. Моделът е бил констру-
иран така, че липсата на един от 
центровете на системата може да 
доведе до вакуум и последващо пъл-

но самоизключване. Структурата на 
системата е поддържана в определен 
баланс и е функционирала с относи-
телна стабилност само в условията 
на ясно обособени и противоположно 
разположени по протежението на ос 
два центъра на силата. Когато един 
от блоковете на двуполюсния геопо-
литически модел на практика изчез-
ва, системата няма готовност да се 
адаптира, самосинхронизира и работи 
в негово отсъствие.

Последствия от разпадането на 
СССР са разпускането на Варшавския 
договор и болезнената дезинтеграция 
на отделните страни в бившия соци-
алистически блок, а етническите, ре-
лигиозните и икономическите пробле-
ми и последвалите дълбоки социално-
икономически и политически промени 
допълнително усилват и най-малките 
вътрешни проблеми и противоречия. 
Съвсем скоро светът от двуполюсен 
се оказва еднополюсен, доминиран из-
цяло от САщ.

Съединените щати напълно осъзна-
ват негативите, които вероятно ще 
се стоварят върху тях като резул-

САЩ СССР

Колективна сигурност

Национална сигурност

фиг. 1. Схема на двуядрения силов център на системата  
за международна сигурност по време на Студената война
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тат от ангажирането със сложните 
и противоречиви проблеми и проти-
воречия, с които е изпълнен светът 
след края на Студената война. Ето 
защо тяхното поведение и действия 
дълго време след промените и до края 
на хх век са доста премерени, пред-
пазливи, дълго пресмятани и обсъжда-
ни в рамките на ООН, със съюзници-
те от НАТО, както и с Русия, Ки-
тай, Япония, европейските държави. 
Далеч по-арогантни и безцеремонни 
стават те след събарянето на кули-
те близнаци на 11 септември 2001 г., 
както и с последвалите нахлувания в 
Афганистан и Ирак.

Десет години по-късно полити-
ци, анализатори и експерти отнача-
ло колебливо и плахо, но постепенно 
все по-смело започват да говорят за 
нов световен ред, нова система на 
международните отношения, преми-
наване от досегашния „еднополюсен“ 
модел на сигурност към „многополю-
сен“, т.е. с повече от един център 
на силата. Твърди се, че се наблюдава 
„глобализация“ на сигурността и усил-
ване на дефрагментацията* на систе-
мата, излизане на преден план на реги-
оналните структури и изграждане на 
междудържавни отношения на базата 
на нови принципи и подходи. Някои ав-
тори говорят за наличие на временен 
„вакуум“ в глобалните институции в 
периода на „преформатиране“ на сис-
темата за глобална сигурност.1 Ну-
жен е нов модел на функциониране на 
международните отношения, отгова-
рящ на променените условия и под-
ходи за изграждане на системите за 
сигурност, с нови системни архитек-
тури на отделните измерения, нива и 
аспекти.

В условията на преход от една 
към друга международна система за 

сигурност въпросите за превенцията 
и възпирането, като ключови елемен-
ти на управлението при кризи с раз-
личен характер и военни конфликти, 
започват да придобиват особена ак-
туалност. Постиндустриалните об-
щества навлизат в т.нар. информа-
ционна ера, в която глобализацията 
и информационните технологии зали-
чават държавните граници и глобали-
зират сигурността на обществото, 
извършват бързи промени в неговите 
социални структури, взаимоотноше-
ния и поведение. Светът започва да 
става изключително чувствителен 
към невоенните рискове и заплахи и 
на преден план излиза изискването за 
процеса на управление на кризи като 
изключително важна способност на 
системата за сигурност.

Известно е, че за да се управлява 
една криза, е необходимо да се поз-
нават характерът, динамиката на 
нейното развитие и фазите на еска- 
лацията ù. Борбата с рисковете, за-
плахите и предизвикателствата пред 
сигурността трябва да се води още 
при тяхното идентифициране, а пре-
вантивната дейност да започва на 
възможно най-ранна фаза, като се из-
ползват разнообразни методи за уп-
равление, както и гъвкавата им под-
мяна с оглед на резките изменения на 
обстановката. За да се реагира свое-
временно на динамичния характер на 
предизвикателствата, на непрекъсна-
то възникващите кризи и извънредни 
ситуации, в началото на ххІ век се 
търсят нови модерни подходи и ин-
телигентни решения за изграждане 
и управляване на системите за ран-
но предупреждение, необходимо е да 
съществуват предварително разрабо-
тени модели за превенция и възпира-
не, за управляване и координиране на 
усилията на отделните структури и 
организации, а като цяло, ефективно 
и ефикасно използване на способнос-
тите за справяне с рисковете и за- 
плахите за националната сигурност.

Особено място в изграждането и 
поддържането на антикризисните спо-
собности на системата за сигурност 
заемат и способностите за реакция, 
превенция и възпиране при възниква-

* Дефрагментация е термин, използван 
в информатиката, и означава процес, при 
който се събират отново заедно фрагмен-
тираните (разпределените) на различни 
места файлове. В контекста на системите 
за сигурност се разбира като преподрежда-
не и консолидиране на необходимите дейнос-
ти и функции, с което рязко се повишава 
тяхната ефективност.
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не на военнополитическа криза. Това 
е така, защото военнополитическата 
криза не е просто „нестабилност в 
политическата и обществената сфе-
ра, предизвикваща рязка промяна на 
установеното състояние на икономи-
ката и обществения живот“2, а при 
нея „съществува непосредствена за-
плаха за сигурността, суверенитета, 
териториалната цялост и независи-
мостта на държавата“3.

Изхождайки от схващането, че 
възникналата военнополитическа кри-
за ще доведе до заплаха за сигурност-
та на държавата и нейните гражда-
ни, може да се твърди, че тя пред-
ставлява основен вид криза, имаща 
пряко отношение към привличането 
и използването на въоръжените сили 
за нейното разрешаване.

Кризата преминава през различни 
състояния на междудържавни отно-
шения и действия, които могат да 
бъдат условно разделени на няколко 
етапа (фиг. 2).

Зараждането е етап, при който 
натрупани или новопоявили се про-
блеми започват да прерастват в про-
тиворечия, изостря се напрежението 
и рисковите фактори заплашват да 
нарушат устойчивостта на система-
та, степента на заплахите започва 

да превишава способностите на сис-
темата за превенция и възможности-
те за преодоляване на напрежението 
с традиционните средства, способи и 
подходи. На този етап все още има 
само противопоставяне между две 
страни и е целесъобразно да се пред-
приемат превантивни мерки за от-
слабване отрицателното въздейс-
твие на факторите с вредно влияние. 
Същевременно следва да се предпри-
емат действия за нарастване готов-
ността на системата за своевремен-
на реакция при по-нататъшно ескали-
ране на кризата.

Ескалацията започва с рязко, некон-
тролируемо нарастване на несъот- 
ветствията между силата на въз-
действащите фактори върху систе-
мата и нейните способности за реак-

ция. характеризира се с лавинообраз-
но засилване на противопоставянето 
и отрицателното въздействие върху 
различни елементи и подсистеми, 
рязко нарушаване на тяхното функ- 
циониране и заплаха за цялостната 
сигурност на системата. В началото 
на този период все още има възмож-
ности за овладяване на положението, 
които зависят от характера на про-
тиворечията, мащабите на кризис-
ната ситуация и способностите на 

Военнополитическа криза Военен
конфликт

Зараждане

Ескалация
Военно

противоборство

Време

П
ро
ти
во
по
ст
ав
ян
е

Зона, в която
проблемите се
преобразуват в
противоречия

Зона, в която
противоречията започват да
стават неконтролируеми от
системата за сигурност

Точка, в която започва
използването на
военни средства за
разрешаване на
кризата

Точка, в която започва
да се нарушава
устойчивостта на
системата за сигурност

фиг. 2. Етапи в развитието на военнополитическата криза
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страната за възпиране. До края на 
този етап и преди началото на конф-
ликта е целесъобразно да бъде изпол-
зван целият набор от политически, 
икономически, социални, дипломати-
чески, военни и други мерки и форми 
за възпиране и отказ от започване на 
военни действия.

Когато военнополитическата кри-
за не може да бъде овладяна и изпол-
зването на целия набор от инстру-
менти на държавата за тази цел не 
дава резултат, неизбежно следващи-
ят етап е възникване на военен (въоръ-
жен) конфликт. Той е следваща форма 
на противопоставяне, която пре-
минава в яростно противоборство 
между страни, в което споровете и 
противоречията, вместо с икономи-
чески, политически и дипломатически 
средства, започват да се разрешават 
чрез използване на военна сила. Той 
е организирано въоръжено стълкно-
вение с невоенни и военни средства 
между две страни (държави, коалиции 
от държави, държави и мрежа от со-
циални организации) за постигане на 
конкретни политически цели. Тоест 
въоръженият конфликт е друга форма 
за разрешаване на противоречия, кои-
то двете противоборстващи страни 
или не са успели да разрешат на ета-
па на ескалация на кризата, или пък 
методите, способите и формите за 
предотвратяване не са били успешни. 
С други думи, началото на въоръже-
ния конфликт е край на усилията за 
неговото предотвратяване. А това 
означава пълен провал на действията 
по превенция и абсолютен неуспех на 
възпирането.

По тази причина все повече се на-
лага да се полагат всякакви усилия за 
успешно прилагане на различни форми, 
подходи, способи, средства и методи за 
провеждане на широк кръг от мероп-
риятия и действия, с цел недопускане 
на прерастването на военнополити-
ческата криза в конфликт. Казано по 
друг начин, за да се реагира своевре-
менно на променящия се характер на 
предизвикателствата, породени от 
непрекъснато възникващи кризи, и да 
не се допусне те да прераснат във 
въоръжен конфликт, държавата задъл-

жително трябва да изгражда и развива 
необходимите способности за превен-
ция и възпиране.

Изграждане на способности за 
превенция и възпиране е възможно, 
ако националните и коалиционните 
системи за сигурност имат гъвкави 
интегрирани структури, включващи 
освен системи за ранно предупреж-
дение, наблюдение и оповестяване и 
подготвени органи за управление и 
сили за реагиране, които имат спо-
собности ефективно да планират и 
умело да провеждат операции за про-
тиводействие на заплахите и поста-
вяне на кризите под контрол.

Тези способности следва да обхва-
щат не само силовите структури, 
а всички ведомства и организации, 
централната и местната власт и 
гражданското общество. Отделните 
стратегии и доктрини следва да са 
интегрирани и да допълват общона-
ционалните способности, да имат са-
мостоятелна роля и значение за фун-
кционирането на всяка подсистема и 
да показват как точно се произвежда 
конкретната способност, като част 
от общия списък с приоритизирани 
способности на страната.

Връзката между конкретния доку-
мент и способността (способности-
те), към които се отнася, се изра-
зява чрез даден процес или дейност. 
Дейността за изграждане на способ-
ностите се свързва с постигането на 
конкретен резултат, като включва 
най-малко пет елемента:

• знания, които да формулират на-
чина за постигане на желания резул-
тат;

• умения, разкриващи възможност-
та за прилагане на знанията;

• воля за ангажиране и довеждане 
докрай на дейността;

• изпълнител, който да притежава 
необходимите компетенции и да е до-
статъчно мотивиран;

• условия, които позволяват реали-
зация на дейността.

Това изисква единно разбиране за 
значимостта на доктриналната ос-
нова и подходите за изграждане наци-
оналните способности на системата 
за сигурност на всички равнища на 
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управленската йерархия. Единствено 
важен обаче е резултатът, защото 
става възможно да се комбинират на- 
личните ресурси според тяхното със- 
тояние, готовност и необходимост, 
а не както все още се практикува – 
по подчиненост на отделното ве-
домство; придобиват реални измере-
ния действията, ориентирани към по- 
стигане на определен ефект или кра-
ен резултат с организация от мрежов 
тип; защото се създават условия за 
гъвкаво планиране, покриване на го-
лям обем от разнообразни задачи в 
относително кратък период от вре-
ме и т.н.

Следва да признаем, че сме далеч 
от подобно състояние и ефекти, за-
щото с отмяната на Закона за уп-
равление при кризи през 2009 г. тези 
процеси са преустановени, конкрет-
ните задължения, нивата на плани-
ране и отговорности на министерс-
твата, ведомствата и дружествата 
при кризи и извънредни ситуации не 
са напълно правно регламентирани и 
това има изключително негативен 
ефект върху способностите на наци-
оналната система за сигурност свое-
временно и отговорно да планира и 
провежда операции и дейности в от-
говор на кризи.

Практиката изобилства със слу-
чаи, в които при възникване на слож-
на кризисна ситуация се струпват ог- 
ромен брой сили и средства от ня-
колко министерства и ведомства, 
наблюдава се и изобилие от отговор-
ни ръководители и служители, кои-
то обикновено си пречат взаимно. И 
това е докато след първоначалната 
суматоха един орган не поеме ръко-
водството и организира взаимодейс-
твието помежду им.

Всяка криза причинява хаос и води 
до определена степен на неопреде-
леност. Това е характерно както за 
военнополитическите, така и за кри-
зите с невоенен характер. Внимател-
ният анализ на кризите и военните 
конфликти в края на хх и началото 
на ххІ век сочи, че между едните и 
другите видове кризи има съществени 
различия.

Кризи с невоенен характер обикно-

вено възникват в резултат на некон-
тролируеми или трудно управляеми 
фактори и условия – природни бедс-
твия, катаклизми, икономически и фи-
нансови проблеми, социални, етнически 
или религиозни противоречия, вражди 
и конфликти. В огромната част от 
случаите се появяват стихийно, ес-
калират рязко, с непредвидими после-
дици и ако не бъдат идентифицирани 
признаците на по-ранен етап, е доста 
трудно да се въздейства по време на 
ескалирането им.

Съвсем различно е при военнополи-
тическите кризи, които обикновено са 
с добре известни причини за възникна-
лото напрежение и са с относително 
продължителен период на ескалация. В 
повечето случаи са управляеми, пред-
видими и винаги имат предварително 
ясно формулирани цели и задачи. Ето 
защо на всеки етап от ескалирането 
им е възможно да бъдат овладяване, 
като се отслаби напрежението и се 
постигне договореност за едни или 
други взаимоизгодни условия. Това е 
така по няколко причини:

• И двете страни ясно осъзнават, 
че при продължаващо нарастване на 
напрежението крайният резултат ще 
се изрази в огромни човешки жертви, 
загуба на материални ресурси, твърде 
дълъг и мъчителен преходен период 
на възстановяване. Това предполага 
готовност на двете страни да отла-
гат крайните мерки, да забавят тем-
повете на ескалация или да търсят 
още средства за принуда и натиск 
върху противниковата страна.

• Във всеки момент и едната, и 
другата страна може да потърси во-
енна подкрепа, да си осигури мощен 
съюзник или да формира регионална 
коалиция в своя защита и това рязко 
да промени баланса на силите в об-
ратната посока. Така е възможно да 
се принуди по-агресивната страна да 
се разколебае, да отложи разрешава-
нето на спорните въпроси или да сед-
не на масата на преговорите.

• Заплашената страна ще търси 
политическа подкрепа и намеса от 
страна на международната общност, 
постигане на резолюция на Съвета за 
сигурност на ООН, реакция от стра-



��

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

на на ЕС, ОССЕ или други организа-
ции за колективна сигурност. Може 
да се вземе решение да се използва 
широк набор от инструменти за пре-
дотвратяване на кризи и конфликти, 
които да бъдат както дипломатичес-
ки, така и военни.

• Успоредно с ескалацията на кри-
зата от двете страни могат да се 
предприемат стъпки, действия или 
конкретни решения, насочени към от-
слабване на напрежението. От една 
страна, това могат да бъдат дейс-
твия за преодоляване на причините 
за конфликта, преговори за постигане 
на взаимоизгодни решения или дори 
отлагане решаването на проблемите. 
От друга страна, напълно е възможно 
заплашената страна да използва нево-
енни, но и военни средства за демонс-
триране на решимост, за сплашване 
и възпиране на военни действия. Това 
е напълно постижимо, ако цената на 
евентуална военна победа е по-ниска 
от очакваните загуби в хода на воен-
ните действия.

В новата Стратегия за национална 
сигурност на САщ се посочва: „Съе-
динените американски щати ще про-
дължат да гарантират сигурността 
в световен мащаб чрез ангажименти 
към съюзници, партньори и институ-
ции...., както и решително ще възпи-
рат агресията и ще предотвратяват 
разпространението на най-опасните 
оръжия в света“4. Предизвикателс-
твата, които новите заплахи пос-
тавят пред сигурността в световен 
мащаб, според САщ най-вече ще се 
решават с налични способности и 
военни средства: „Въоръжените ни 
сили трябва да поддържат конвенци-
оналното си превъзходство, а докато 
съществуват ядрени оръжия – и на-
шите способности за ядрено възпира-
не“5.

Интересно е, че в стратегически-
те си документи САщ почти никъде 
не разглеждат разрешаването на евен-
туална и засягаща ги криза на собс-
твена територия. Което проличава и 
от заявката на САщ да бъдат номер 
едно в „осигуряването на световния 
мир“, което е видимо и чрез действи-
ята им на международната сцена през 

последните две десетилетия. Това се 
отнася и за кризите, които биха за-
сегнали съюзници и партньори на Съе-
динените щати – те декларират, че 
винаги ще се стремят да подпомагат 
разрешаването им. Тоест може да се 
твърди, че Вашингтон не прави раз-
лика между национална и глобална си-
гурност, а ги приема еднозначно като 
своя отговорност. Осигуряването им 
ще става посредством изграждане на 
способности за превенция и възпиране 
в отговор на заплахи.

Русия не изразява явни намерения 
за „световния трон“, но това не озна-
чава, че не развива своите способнос-
ти за реагиране при световни кризи. 
В Стратегията за национална сигур-
ност четем: „Стратегическите цели 
пред осигуряването на националната 
сигурност се състоят в предотвра-
тяване на глобални и регионални вой-
ни и конфликти, а също и в осъщест-
вяване на стратегическо възпиране“6.

Това се вижда и от написаното 
във Военната доктрина на Руската 
федерация, където една от основни-
те задачи пред въоръжените сили е 
„стратегическо възпиране, включи-
телно предотвратяване на военни 
конфликти“7. Във всички руски стра-
тегически документи тази задача се 
осъществява „съвместно с другите 
силови структури и нужните полити-
чески, дипломатически, икономически, 
информационни и други мерки“8, с на-
личните способности на държавата и 
в пълно съответствие с международ-
ното право.

Не по-различен е подходът и на Ки-
тай по тези въпроси. Във Военната 
доктрина („Война на народа“) и във 
Военната стратегия („Активна от-
брана“) основните детайли, отнася-
щи се до превенцията и възпирането 
на военнополитически кризи и военни 
конфликти, са аналогични до известна 
степен на тези на другите „големи“: 
„...Народноосвободителната армия на 
Китай гъвкаво използва различни во-
енни средства, в тясно взаимодейс-
твие с политически, икономически 
и други инструменти снижава опас-
ността и нестабилността и с всички 
сили възпира възникването на локални 
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войни и въоръжени конфликти“9. Раз-
ликата е, че в китайските стратеги-
чески документи се изтъква „особено 
важната роля на обикновените хора, 
както и обществената подкрепа на 
държавата в каквато и да е нацио-
нална криза“10.

Може да се обобщи, че в съвре-
менните международни отношения 
се възприема все по-широко разбира-
нето за прилагане на възпирането и в 
някои нетрадиционни за близкото ми-
нало сфери. Практиката сочи, че ос-
вен във военната сфера възпирането 
вече се прилага и в другите основни 
области на обществено-политическия 
живот, като едновременно се смята 
за основна задача, съюзна и национал-
на отговорност, за един от ключо-
вите елементи на националната и 
световната сигурност. А наличието 
на реални способности за превенция 
и възпиране може да се приеме за ме-
рило на готовността за реагиране на 
системата за национална сигурност.

В зависимост от сферите и изпол-
званите инструменти се приема, че 
може да се приложат различни видове 
възпиране – политическо, икономичес-
ко, информационно, военно и др. Чрез 
използването им в добре подбрана 
комбинация те биха постигнали жела-
ния резултат – възпиране на потен-
циалния агресор и неутрализиране на 
конкретната кризисна ситуация. В 
зависимост от характера на преобла-
даващите средства видовете възпи-
ране могат да се сведат до:

• политическо (политико-диплома-
тическо) възпиране – реализира се с 
помощта на международни договори 
и конвенции, определящи правото на 
реакция на всяка страна при запла-
ха за използване на сила, като в тях 
са формулирани точно действията и 
мерките, които могат да се предпри-
емат спрямо определена заплаха, има-
ща отношение към сигурността на 
страната;

• икономическото възпиране се за-
ключава в използване на икономиката 
като инструмент за възпиране – на-
пример чрез осъществяване и налага-
не на икономически ограничения върху 
потенциалния агресор посредством 

различни икономически санкции, ем-
баргови операции и т.н.;

• идеологическото възпиране е дей-
ност, целяща да не се позволи про-
мяна на нагласите в обществото и 
идеалите, към които то се придържа 
или следва;

• научно-техническото възпиране 
засяга еволюционното развитие на на-
уката и техниката, като чрез научни 
изследвания, иновации и внедряване на 
нови технологии се повишава потен-
циалът за възпиране на държавата;

• социалното възпиране е свързано 
с повишаване благосъстоянието на 
населението;

• информационното възпиране се 
осъществява чрез развиване и внед-
ряване на информационните техно-
логии, организирана защита на ин-
формационните средства, наличие на 
квалифициран персонал и въвеждане 
на най-съвременни информационни 
технологии;

• военното възпиране се реализира 
приоритетно с военни средства и е 
обект на дейност на политическите 
и военните ръководители на държава-
та, на даден съюз и т.н.

формите за осъществяване на въз- 
пиране изразяват подреждането на 
прилаганите мерки във времето и про-
странството.11 Анализирайки съвре- 
менната среда за сигурност, те може 
да се разглеждат като специфична 
изява, ориентирана към възпиране на 
потенциалния агресор и като част от 
общата система за сигурност. Тези 
форми според нас са кампаниите, 
операциите и систематичните дей- 
ствия.

Кампанията за възпиране е съвкуп-
ност от мащабни операции, съгласу-
вани по време и място, планирани и 
провеждани за постигане на страте-
гическа цел на определен театър – 
възпиране на потенциалния агресор 
от реализиране на агресивните му на-
мерения.

Кампанията съдържа не по-малко 
от две съгласувани и взаимосвърза-
ни мащабни операции, в които има 
поставена поне една стратегическа 
цел.12 Кампанията за възпиране се 
провежда при реална опасност от 
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широкомащабен военен конфликт или 
широкомащабна военнополитическа 
криза. Отделните операции в такава 
кампания могат да бъдат операции 
за поддържане/налагане на мир, опе-
рации за контрол над въоръженията 
и разпространяването им, контра- и 
антитерористични операции, опера-
ции за налагане на санкции и ембарго, 
информационни операции и др. Важно 
е да се отбележи, че те са съгласува-
ни и взаимосвързани, но не са подчине-
ни една на друга, а за всяка от тях се 
разработва отделен план. Провеждат 
се едновременно или последователно 
в една или в повече зони на операци- 
ите и обикновено преследват различ-
ни цели, допринасящи за постигане 
целта (целите) на кампанията, насо-
чена към възпиране на потенциалния 
агресор. В такава кампания ще учас-
тват компоненти от повече от един 
вид въоръжени сили, както и диплома-
тическите, политическите, икономи-
ческите и други невоенни средства на 
субекта на възпирането.

Операцията за възпиране е органи-
зирана съвкупност от взаимосвързани 
и съгласувани по единен замисъл дейс-
твия, осъществявани от военните 
сили и средства на държавата (субек-
та на възпиране), в съчетание с поли-
тическите, дипломатическите, ико-
номическите, информационните и др., 
имащи за цел убеждаване на потен-
циалния агресор (обекта на възпира-
не), посредством оказване на влияние 
върху вземащите решения лидери, да 
не предприема действия, заплашващи 
жизненоважни интереси на държава-
та13 и недопускане ескалация на воен-
нополитическата криза до равнището 
на военен конфликт.

Оказването на влияние върху взе-
мащите решението лидери може да 
се постига чрез отправяне на заплахи, 
прокламиране на решимост, демонс-
триране на способности, убеждаване 
в липсата на реални ползи и доказва-
не на евентуални неприемливо големи 
разходи, както и внушаване, убежда-
ване и принуждаване към поведение, 
насочено към въздържане от предпри-
емане на агресивни действия.

Операции за възпиране най-често 

ще се провеждат при ясно очерта-
ла се заплаха, носеща непосредствен 
риск за сигурността на държавата, 
а неутрализирането на военнополи-
тическата криза ще се осъществява 
преди всичко на етапите „зараждане“ 
и „ескалация“. Такива могат да бъдат 
психологически и информационни опе-
рации, операции за демонстриране на 
решимост, военна сила и др.

Систематични възпиращи действия 
може да се провеждат едновременно 
с всички останали действия, дори в 
рамките на основната форма за из-
ползване на въоръжените сили, но те 
ще имат конкретна насоченост към 
възпиране. Те може да се реализират 
чрез едновременно или последовател-
но разнотипни действия на въоръже-
ните сили, във взаимодействие с ос-
таналите елементи на националната 
мощ.

Може да се твърди, че ще носят по-
скоро превантивен характер, отнасят 
се преди всичко за етапа на зараждане 
на военнополитическата криза, но мо-
гат да се провеждат със специфична 
(по-тясна) насоченост и в рамките 
на кампании и операции за възпира-
не при ескалация на кризата. Съгла-
суваността на провежданите сис- 
тематични действия позволява да 
се постигне допълнителен възпиращ 
ефект върху потенциалните агресори.

Ефектът от въздействието вър-
ху потенциалния агресор за постига-
не целта на възпирането, а по-точно 
влиянието върху лидерите, отговор-
ни за вземането на решение, ще се 
осъществи посредством интегрирани 
и систематизирани усилия, формира-
щи способите за осъществяване на въз-
пирането. Необходимо е да се подчер-
тае, че в изследваната литература не 
се среща понятие с аналогично съдър-
жание. Какво според нас трябва да се 
разбира под „способ за възпиране“?

Съгласно различните тълковни реч- 
ници способ най-общо е „начин на 
действие, на осъществяване; прийом, 
маниер, метод, похват, начин“14. Във 
военната литература като способи за 
водене на въоръжената борба се раз-
глеждат „начините, редът и последо-
вателността за унищожаване на про-
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тивника, за овладяване на неговите 
обекти и райони на местността или 
театъра на военните действия, за за-
щита на своите войски и управления 
на групировките, изпълняващи поста-
вените задачи“15. Използвайки двете 
формулировки (лексикологична и воен-
на) и изхождайки от същността на 
възпирането, можем да твърдим, че 
под способ за осъществяване на въз-
пиране следва да се разбират „начин, 
ред и последователност на използване 
на военните, политическите, граждан-
ските, икономическите и други инстру-
менти на субекта на възпирането (дър- 
жава, съюз, коалиция), за оказване на 
въздействие върху обекта на възпира-
нето, с цел постигане на необходимите 
ефекти – неутрализиране на заплахата 
и възстановяване на статуквото“. В 
зависимост от конкретните условия 
могат да се комбинират различни 
инструменти за въздействие, които 
според търсения ефект да се обеди-
нят в поне три различни способа.

Първият способ може да бъде чрез 
доказване на липса на абсолютно над-
мощие. Той се заключава в предпри-
емане на действия за „достоверно“ 
убеждаване на опонента в пълната 
несъстоятелност и липсата на ползи 
от евентуално преминаване към агре-
сивни действия. По същество може да 
включва заплаха за тотално използва-
не на всички налични сили и средства, 
за да са убеди потенциалният агресор, 
че всякакви бъдещи действия ще са с 
минимална или нулева полза за него, 
че е малко вероятно да постигне цел-
та си. Следва да му бъде внушено по 
категоричен начин, че при негови аг-
ресивни действия, загубите му откъм 
сили, средства, ефективност и бое-
способност ще са толкова големи, че 
е абсолютно безсмислено да предпри-
ема каквото и да било.16 Дейностите 
и мерките от страна на възпиращия 
имат за цел категоричното убеждава-
не на потенциалния агресор в безперс-
пективността и безрезултатността 
от неговите намерения.

Вторият способ е чрез убеждаване в 
неприемливостта на бъдещите разхо-
ди. Стремежът е да се убеди възпира-
ният опонент, че дори и да предпри-

еме агресивни действия за постигане 
на своята политическа и военностра-
тегическа цел, евентуалните разходи 
ще бъдат толкова големи, загубите – 
катастрофални, а получените ползи – 
твърде нищожни, което би обез- 
смислило евентуалния му успех. Това 
може да се постигне с убеждаване на 
вероятния агресор, че макар да има 
известно превъзходство, агресивните 
действия няма да останат безнака-
зани. Целта е да му се внуши, че ако 
започне военни действия, ще получи 
незабавен, решителен и съкрушителен 
отговор, който ще обезцени успешния 
краен резултат. Основното предиз-
викателство при използване на този 
способ е да се преодолее увереност-
та на потенциалния агресор, че може 
безнаказано да започне агресия.

Третият способ е на управляемия 
компромис. С поредица от отстъп-
ки, последвани от натиск, готов-
ност за компромиси и нови заплахи, 
демонстрирано съгласие или решите-
лен отпор, опонентът се въвлича в 
безкрайни протакания, преговори и 
обсъждания, при което се довежда до 
състояние, в което се разколебава и 
отказва от първоначалните си на-
мерения. Този способ цели да повлияе 
върху решителността на вземащите 
решения лидери на потенциалния аг-
ресор, постепенното му разколебава-
не, последвано от отказ от бъдещи 
действия. Чрез провеждане на продъл- 
жителни и безплодни преговори, загу-
ба на време и ресурси, икономическо, 
психологическо и морално изтощава-
не, довеждане до изгодна за нас про-
мяна на общественото мнение, загуба 
на политическа подкрепа за агресивна 
политика се стига до осъзнаване без-
перспективността на по-нататъш-
ните действия.

Основното предизвикателство е 
умело да се използват различни военни 
и главно невоенни средства, прийоми и 
действия, с което да се забавя нарас-
тването на напрежението във време-
то, да се кара опонентът да отлага 
началото на конфликта и постепенно 
да се стигне до патова ситуация, в ко-
ято вече е безсмислено да се започват 
каквито и да било военни действия. 
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Същевременно опонентът непрекъс-
нато се тласка към въздържаност, 
разум в действията и преосмисляне 
на ситуацията, докато самият той 
прецени, че първоначалните цел и за-
дачи вече не могат да се постигнат с 
военни средства. Решаваща роля във 
възпирането при този способ е да се 
накарат вземащите решения лидери на 
потенциалния агресор да започнат да 
преценяват сами плюсовете и минуси-
те от предприемане на действия (на-
пример агресия, използване на оръжия 
за масово унищожение, терористични 
актове и др.) в контекста на техни-
те очаквания, намерения и цели, дори 
от гледна точка какво евентуално ще 
спечелят, ако не предприемат първо-
начално планираните действия.

Може да се твърди, че посочени-
те дейности, обхванати в горните 
способи за възпиране, целящи въздейс-
твие върху вземането на решение от 
потенциалния агресор, със сигурност 
снижават вероятността за неуспех 
на възпирането и същевременно зна-
чително намаляват тежестта на 
последствията в случай на неуспех.17 
Те са тясно свързани и вероятно чес-
то ще се припокриват, но е добре да 
се познават и разглеждат поотделно 
в контекста на процеса на оценяване 
на ситуацията и планиране на възпи-
рането.

Може да се обобщи, че да реаги-
ра подходящо и да възпира успешно, 
системата за сигурност в пакета от 
антикризисни способности задължи-
телно следва да има и налични способ-
ности за превенция, възпиране и отказ 
от въоръжена агресия. Условно тези 
способности могат да бъдат обеди-
нени в две групи – невоенни и военни.

Към невоенните способности мо-
гат да бъдат причислени:

• участие на държавата в полити-
ко-военни съюзи;

• осъществяване и спазване на 
международните договори и споразу-
мения, в които държавата участва;

• водене на политика за поддържа-
не на добра и стабилна стратегичес-
ка среда;

• наличие на необходимите мате-
риални и финансови средства за оси-

гуряване на отбранителните способ-
ности на държавата;

• наличие на демографски ресурси и 
мобилизационен резерв за структури-
те за сигурност;

• способности на централната и 
териториалната администрация и 
местните органи на властта да уп-
равляват в условията на кризи и за 
реагиране в извънредни ситуации;

• развит и функциониращ воен-
нопромишлен комплекс;

• развърнат научно-технологичен 
потенциал;

• способности на държавата за 
влияние над националните средства 
за масово осведомяване, за провежда-
не на информационни и психологичес-
ки кампании и операции и др.

Според Плана за развитие на 
въоръжените сили на Република Бъл-
гария „за изпълнението на мисиите и 
задачите на въоръжените сили на Ре-
публика България и постигане нивото 
на амбиции се изисква адекватен про-
фил от военни способности*, които са 
дефинирани и групирани в седем облас-
ти: навременна наличност на силите; 
ефективно разузнаване; развръщане и 
мобилност; ефективно въздействие; 
командване, управление и комуника-
ции; логистично осигуряване; оцелява-
не и защита на силите“18.

Към споменатите области могат 
да се отнасят следните конкретни 
военни способности:

• нарастване готовността на 
войските и силите в отговор на про-
менящата се стратегическа среда за 
сигурност;

• своевременно добиване, анализи-
ране и разпространяване на надеждна 
информация;

• наличие на подходяща екипировка 
и оборудване, логистични запаси, ин- 
фраструктура, подходяща организация 
и средства за транспортиране;

* Според „Бяла книга за отбраната и 
въоръжените сили на Република България“ 
военната способност е съвкупност от 
следните елементи: доктрини и концеп-
ции, организационна структура, подготов-
ка, материални средства, личен състав, 
командване и управление, инфраструктура 
и оперативна съвместимост.



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

��

• ефективно използване на силите 
и средствата в сложни условия на об-
становката;

• възможности за развръщане, опе-
ративна съвместимост, живучест, 
осигуряване на висока скорост за пре-
нос на данни и достатъчен капаци-
тет, адекватни структура и органи-
зация;

• осигуряване на навременна и 
ефективна логистична поддръжка;

• запаси от въоръжение, бойна тех-
ника и други материални средства;

• комплектуване на въоръжените 
сили с необходимите личен състав, 
въоръжение и бойна техника;

• високо ниво на подготовка на 
въоръжените сили и др.

Очевидно е, че по време на воен-
нополитическа криза ще се налага да 
се използват комбинация от военни и 
невоенни способности на системата 
за сигурност, които следва да отгова-
рят, но същевременно и задължително 
да превишават нивото на заплахата, 
за да остане системата стабилна и 
управляема. ще представим нашите 
възгледи за прилагане на антикризис-
ните способности на отделните ета-
пи от развитието на кризата.

На етапа на зараждане на воен-
нополитическата криза невоенните 
способности се използват за предот- 
вратяване зараждането на военен 
конфликт. Те ще бъдат насочени 
към укрепване на стратегическата 
стабилност (национална и регионал-
на), подобряване на отношенията с 
всички страни, увеличаване на съюз-
ниците, както и към неутрализиране 
и премахване на възможните военни 
заплахи от потенциални противници. 
Използването на невоенните мерки 
за превенция и възпиране на въоръ-
жена агресия носи открит характер, 
предизвиква интерес към сътрудни-
чество и снема подозрителността на 
другите страни относно провеждана-
та политика от държавата.

Както вече споменахме, за пости-
гане на поставените цели за превен-
ция и възпиране на военнополитичес-
ка криза могат да бъдат използвани 
различни невоенни мерки, основаващи 
се на невоенните способности, при-

тежавани от държавата. Те могат 
да бъдат политико-дипломатически, 
икономически, правни, информацион-
ни, социални и др. Практиката показ-
ва, че в повечето случаи приоритетно 
се използват икономическите и поли-
тическите мерки, посредством кои-
то, освен че се оказва сериозно влия-
ние върху развитието на кризисната 
ситуация, се стига и до сравнително 
бързи резултати – особено за страни, 
които са слаби в икономическо отно-
шение.

На този етап на военнополитичес-
ката криза най-интензивно следва да се 
използват невоенните способности – 
политико-дипломатически, икономи-
чески, информационни и други, докато 
военните способности, в частност 
въоръжените сили на държавата, все 
още не се прилагат активно. Те са 
по-скоро носители на фундаментален 
възпиращ ефект и „имат спомагател-
на роля, която се заключава във въз-
пиране на потенциалния агресор от 
вземане на прибързани и необмислени 
решения, насочени към силово разре-
шаване на възникващата военнополи-
тическа криза“19.

Ролята на военните способности 
придобива по-голямо значение на ета-
па на ескалация на военнополитическа-
та криза. Тогава въоръжените сили е 
нужно да убедят потенциалния агре-
сор в готовността и способността 
на държавата да използва военна сила. 
В отговор на негова демонстрация 
на сила и за пресичане на въоръжени 
провокации или други военни действия 
предприемани от него, въоръжените 
сили по решителен начин и в комби-
нация с ефективни невоенни мерки 
следва да демонстрират категорично 
своите способности за отговор. При 
това „военните мерки ще трябва да 
са насочени към възпиране и актив-
но пресичане на намеренията на по-
тенциалния агресор за разрешаване на 
противоречията с помощта на военна 
сила“20, а невоенните способности ще 
ги допълват в общата линия на пове-
дение за убедителна демонстрация на 
готовност за използването им. Тази 
решителност трябва по категоричен 
начин да възпре опонента от по-на-
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татъшно ескалиране на военнополи-
тическата криза до нивото на военен 
(въоръжен) конфликт, като го убеди в 
„необратимото възмездие, което ще 
последва, ако не се откаже от тези 
намерения“21. Опитът показва, че въз-
пиращите мерки на въоръжените сили 
на държавата в този период тряб-
ва да бъдат повече от убедителни и 
може да се заключават в актуализи-
ране на оперативните планове; доком- 
плектуване със съвременно въоръже-
ние и бойна техника; предислоциране и 
разсредоточаване на сили и средства; 
провеждане на учения (национални и 
съвместни – със съюзници или коали-
ционни партньори) в близост до дър- 
жавната граница; обмен на информа-
ция и организиране на взаимодействие 
между силите на военния и невоенния 
компонент на държавата и др.

От изложеното е ясно, че това 
налага изграждане в системата за си-
гурност на широк набор от национал-
ни способности за възпиране, ключови 
от които са следните:

• за събиране, обобщаване, анализи-
ране и разпространяване на разузнава-
телна информация за рисковете и за-
плахите за сигурността на страната;

• за своевременен обмен на инфор-
мация със съюзните, колективните 
и международните системи за сигур-
ност;

• за превенция и оповестяване при 
извънредни ситуации;

• за реагиране при възникване на 
кризи с невоенен характер;

• за наблюдение и ранно предуп-
реждение при възникване на военнопо-
литическа криза;

• невоенни способности (диплома-
тически, политически, социални, ин-
формационни, икономически и др.) за 
възпиране при опасност от военен 
конфликт;

• за контрол, защита и опазване 
на вътрешната сигурност на страна-
та (полицейски, охранителни, специа-
лизирани, правни и др.);

• военни способности за възпиране 
(сухопътни, военноморски, военновъз-
душни и др.);

• за провеждане на информационни 
операции и кампании;

• изграждане на морални и духовни 
способности на населението за жи-
вот и действия в условия на кризисна 
ситуация;

• за защита на критичната ин-
фраструктура и стратегическите 
 обекти, действия в условия на про-
дължителна ескалация на криза и 
др.

Независимо от наличието на раз-
нообразни подходи и решения може да 
се твърди, че няма универсален от-
говор на въпроса как да се изгради 
съвършена система за управление при 
кризи от всякакъв характер, включи-
телно за антикризисни способности, 
ядро на които да бъдат тези за пре-
венция и възпиране. Ето защо право, 
отговорност и изкуство е можещият 
мениджър да ги съчетае в конкретна-
та ситуация. На тази основа може да 
се говори за изграждане и развиване 
способностите на националната сис-
тема за управление при кризи като 
модерна и ефективна подсистема от 
системата за сигурност.
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Външната политика на Колум-
бия през XX век и в началото 
на новия век следва две различ-

ни, понякога напълно противополож-
ни парадигми: Respice Polum („Пог-
ледни полюса“) – дава се приоритет 
на отношенията със САщ, и Respice 
semilia („Погледни подобните“) – об-
ръщане внимание на връзките с ла-
тиноамериканските държави. През 
последните години на XX век и на-
чалото на новия век колумбийското 
правителство провежда възможно 
най-тясно свързана със САщ полити-
ка, наложена заради помощта, която 
получава, за да води успешно борбата 
с партизанските групи и наркотра-
фика в страната. През 2010 г. нови-
ят президент Сантос се връща към 
политиката на „Погледни подобни-
те“ и Колумбия вече може безпре-
пятствено да се включи в процеса на 
интеграция на Латинска Америка.

щРИхИ КЪМ ВЪНшНАТА 
ПОЛИТИКА НА КОЛУМБИЯ

Анета де ла МАР*

The article offers two perspectives on the foreign policy of Columbia. The first of them is 
Respice Polum (Look at the pole) – priority is given to the relations with the USA; the second – 
Respice Semilia (look at like) – addresses the relations with Latin American countries. The 
internal armed conflict in Columbia is still a fact and its solution will show real opportunities 
for real democratic change in the country.

Key words: Columbia, relations, integration, FARC, drug, national revival

* Анета де ла Мар Икономова е исто- 
рик, преподавател по международни от-
ношения в Департамента по финанси, 
държавно управление и международни от- 
ношения в Университета „Екстерна-
до де Колумбия“ (Universidad Externado de 
Colombia). Изследовател е в Центъра по 
изследвания и специални проекти на същия 
университет (CIPE). Специалист е по на-
ции и идентичности, завладяване на Аме-
рика и съвременни латиноамерикански пуб-
лицисти. През учебната 2011 – 2012 година 
е гост-преподавател в Нов български уни-
верситет.

Латиноамериканският конти-
нент е много по-динамичен и активен 
през XXI век, отколкото сме свикна-
ли да го виждаме. Ако преди държави-
те от региона бяха определяни като 
една от перифериите, зависими от 
развития свят, днес не е възможно 
да се твърди това – особено ако се 
има предвид Бразилия, която не само 
присъства на международната сцена 
и изненадва с бързия си икономически 
ръст, но е и сред страните, които 
дълго пледираха да получат постоян-
но членство в Съвета за сигурност 
на ООН.** В същото време, когато 
стане дума за Колумбия, ентусиаз-
мът за демократични промени спада. 
Оказва се много трудно да се защи-
ти позицията, че Латинска Амери-
ка е просперирала достатъчно, за да 
загърби завинаги традицията на во-
енните диктатури, чуждата интер-
венция, зависимостта от развитите 
държави, слабостите във външна-
та политика и несигурността във 
вътрешните дела. Макар годините, 
в които Съединените щати подкре-
пят военните хунти в Южна Амери-
ка, а Куба покровителства борбата 

** В интервю, направено с бразилския 
президент Дилма Русеф от българската 
журналистка Кадринка Кадинова, се спо-
менава, че Бразилия е „готова да поеме 
отговорностите си като член на един ре-
формиран Съвет за сигурност на ООН“. – 
В: ТЕМА, 10 – 16 октомври 2011, № 40 
(518),  с. 42.
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на партизанските групи и експорти-
ра идеята за революция, днес да са 
смятани за запазена марка на изми-
налия XX век, колумбийската държа-
ва не може да се похвали със завидна 
външна политика, а още по-малко с 
вътрешна. Погледната отстрани, 
тя като че ли прави точно обратно-
то на това, към което се стремят 
нейните съседи: консерватизъм, дес- 
ни тежнения, милитаризъм, външна 
военна помощ, зависимост от чуж-
ди сили и антилеви настроения. Тази 
характеристика я отделя от страни 
като Аржентина, Бразилия, Венесуе-
ла, Еквадор и т.н.

Осемгодишното авторитарно уп-
равление на президента Алваро Урибе 
(2002 – 2010) бе на път да обори те-
зата, че няма диктаторски режими в 
Латинска Америка и че е отминало 
времето на намеса на Вашингтон, 
позната така добре от годините на 
Студената война. Промяната във 
външната политика на Колумбия, из-
разена преди всичко във все по-тясно 
сближаване със САЩ, започва в края 
на предишното столетие, когато из-
браният на власт президент Андрес 
Пастрана (1998 – 2002) залага на пе-
челившата карта, че може да осигу-
ри американска финансова и военна 
помощ за решаване на вътрешните 
проблеми, свързани с наркотрафик и 
военен конфликт.

Управлението на Алваро Урибе 
способства този конфликт да се 
интернационализира и страната да 
влезе в списъка на най-опасните мес-
та в света, а името ù да се свърз-
ва с наркотероризъм. За осем години 
Колумбия постига много активно 
сътрудничество и покровителство 
от страна на САщ, което се изразя-
ва във финансиране и военна помощ, 
за да се сложи край на наркотрафика, 
започнал в края на 70-те години на 
миналия век и свързал се в послед-
ните две десетилетия с вътрешния 
военен конфликт между правителс-
тво, леви и десни неформални групи. 
финансирането на военния конфликт 
чрез наркотрафика става възможно 
заради разширяващия се пазар на дро-
га в света през тези две десетиле-

тия. Но неминуемо военната помощ 
на САщ рефлектира отрицателно 
върху баланса на силите в региона – 
особено през последните години, ко-
гато всички латиноамерикански дър- 
жави една след друга отхвърлят по-
печителството на САщ. Започва 
процес на активна интеграция на 
Латинска Америка, която цели съз-
даване на политически, икономически 
и военен съюз, следващ принципа на 
мултилатеризма.

През 2010 г. новият президент 
на Колумбия Мануел Сантос идва на 
власт след най-опасното ескалиране 
на напрежението във външната поли-
тика, а страната е изправена срещу 
своите съседи – Еквадор и Венесуе-
ла. Сантос обаче още с встъпването 
си в длъжност предприема различна 
политика от тази на Урибе и слага 
край на враждата и неразбирател-
ството, насаждани от предишния 
кабинет. Колумбия излиза от опас-
ната изолация, в която изпада през 
първото десетилетие на XXI век. В 
същото време латиноамериканският 
континент е в нов и много по-бла-
гоприятен контекст. Немислимото 
дотогава е налице: създаване на по-
литически, икономически и военен 
съюз – УНАСУР, който гарантира не 
само мира и сигурността на района 
чрез съвместните усилия на всички 
държави, и то без участието на се-
верния съсед – САщ.

Какво всъщност става в Колум-
бия? Защо през последните години 
тя вместо да се пребори с наложило-
то се за нея отрицателно име, като 
място на дрога и рай за наркотра-
фика, прибави към тази слава и наси-
лие, „герияс“  (gerillas – партизански 
отряди), парамилитаризъм, престъп-
ност, заложници, нестихващ военен 
конфликт, системно нарушаване на 
човешките права, бежански проблем и 
верен съюзник на САщ, въпреки вре-
дата, която тази политика носи на 
съседните държави? Няма съмнение, 
че Колумбия е не само едно от най-
несигурните кътчета на планетата, 
но се оказва, че и анализаторите на 
международните отношения все още 
не могат да намерят достатъчно 
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какво се случва там и защо.

За да допълня картината на тази 
динамична и трудна за разбиране ла-
тиноамериканска държава, ще споме-
на, че по време на управлението на 
Урибе беше наложена повсеместна 
цензура и автоцензура по теми, свър-
зани с актуалната политика на стра-
ната. Всички опити за опозиция бяха 
брутално преследвани, потискани и не 
се даваше гласност на другомислещи-
те. В същото време много малко из-
следвания са направени и публикувани, 
за да се разбере как неразрешените 
вътрешни проблеми на държавата до-
ведоха до този барутен взрив, който 
включва: традиционна консервативна 
власт (която от години потиска и не 
дава живот на останалите полити-
чески идеи и движения в страната), 
герия – движение, отдавна загубило 
своята социална база на защитник на 
онеправданите, жесток парамилита-
ризъм, съчетан с безогледен автори-
таризъм и „спасяваща“  военна помощ 
от покровителя САщ. Тези градивни 
елементи на конфликта, събрани за-
едно, в един момент изляха силата 
на напрежението в оформянето на 
реално агресивна външна държавна по-
литика, малко позната в историята 
на континента.

Трудно е да се каже каква част от 
колумбийското общество подкрепя 
нетрадиционната политика на враж-
да със съседите, но със сигурност не 
става дума за ограничен кръг недо-
волни. Причините? Едните са свър-
зани с изгодата от властта, други – 
със страха от нея: има огромна доза 
съвременен конформизъм, но и засил-
ващо се чувство на безсилие. Много 
хора искат реванш за потъпканото 
национално име, но се поддават на 
евтин популизъм и опасен национа-
лизъм. Днес е почти невъзможно да 
се намерят новини и коментари в 
световните средства за масово ос-
ведомяване, които да не придават 
отрицателен имидж на Колумбия. 
Това става част от проблема на 
страната, и то много сериозен, за-
щото засяга не точно националната 
сигурност, а националната чест на 

гражданите ù, независимо къде се на-
мират по света.

ще проследим най-важните пунк-
тове от външната политика на Ко-
лумбия през годините на преход към 
XXI век, като ще акцентираме върху 
двете най-популярни доктрини, нало-
жили се във външната политика на 
страната – взаимно противопоста-
вящи, но и допълващи се.

Доктрина Respice Polum  
(„Погледни полюса“) –  

отношения на Колумбия със САЩ

Сред наложилите се исторически 
тенденции във външната политика 
на Колумбия, близостта със север-
ния съсед САщ се оказва най-важна 
и най-трайна. След откъсването на 
Панама от Колумбия (1903 г.) пра-
вителството постоянно се стреми 
да задоволява политическите си ас-
пирации чрез връзки с великата сила 
от Северното полукълбо – САщ.1 
В първите десетилетия на XX век 
сред политическите и икономичес-
ките кръгове на колумбийското об-
щество се налага трайното убежде-
ние, че страната единствено може 
да защити своите интереси, ако се 
придържа към доктрината Rйspice 
Polum („Погледни полюса“, „Погледни 
Полярната звезда“, „Погледни на се-
вер“). Тя прокарва идеята, че Колум-
бия трябва да се отвори към Севера 
(където са САщ) в търсене на ръко-
водство за външната си политика, 
а и за намиране на утеха, когато из-
падне в несигурност или преживее за-
губа. На практика Колумбия загубва 
територията на Панама, защото се 
опълчва на американския проект за 
строителството на канал. Но след 
загубата на стратегически разполо-
жената Панама и невъзможността 
да се възползва от доходите от ко-
рабоплаването през този канал, тра-
диционните интереси на Колумбия се 
променят по доста неочакван начин. 
През целия век се проектира и след-
ва външна политика, подвластна и 
съобразена изцяло със суперсилата на 
континента – Съединените амери-
кански щати.
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Доктрината „Погледни на север“  
е формулирана от колумбийския пре-
зидент Марко фидел Суарес, управ-
лявал между 1918 и 1921 г., познат с 
откритото си пледиране страната 
да бъде анексирана от САщ, за да 
„стане по-щастлива“2. С малки из-
ключения до днес Колумбия не само 
се придържа плътно към тази стра-
тегия, а я превръща в официална дър- 
жавна политика, която сякаш не под-
лежи на дискусия в обществото.

Въпреки Конституцията от 1991 г. 
(една от най-демократичните на 
континента) на практика само пре-
зидентската институция е тази, ко-
ято определя как да се води външ-
ната политика. Колумбийските пра- 
вителства през XX и в началото на 
XXI век се превръщат (с малки из-
ключения) в ентусиазирани приемни-
ци на почти всички инициативи, ид-
ващи от север.

Съединените щати се възползват 
от своя верен съюзник Колумбия не 
само да прокарват интересите си в 
Латинска Америка (наричана „задния 
двор“  на суперсилата), но и да опреде-
лят външната политика на Колумбия 
спрямо останалия свят. По-голямата 
част от икономическите кръгове в 
страната виждат несъмнена полза от 
тази политика и от години активно 
се възползват от нея, затова и я под-
крепят. Нещата започват да се про-
менят по време на управлението на 
президента Андрес Пастрана (1998 – 
2002), когато колумбийското прави-
телство не само се опира на САщ, 
но иска и нещо повече. Според Aрлин 
Тикнер Колумбия се оказва един от 
малкото съществуващи примери как 
може да се предложи интервенция в 
Латинска Америка по собствена по-
кана. Американската политоложка, 
преподавателка в Университета „Лос 
Андес“  в Богота, поддържа тезата, 
че колумбийското правителство в 
прехода към XXI век развива страте-
гия за възможно най-близко сътрудни-
чество със САщ, с цел да се постиг-
нат непосредствена намеса и обвър-
заност на северния съсед с борбата 
срещу наркотрафика и бунтовничес-
ките партизански групи в страната.3

С идването си на власт Андрес 
Пастрана предлага план за постигане 
на мир в страната. Дотогава е на-
лице видимо разрастване зоните на 
влияние на партизанските леви дви-
жения, които нито войската, нито 
полицията могат да контролират. 
В същото време се засилват мест-
ните военизирани групировки, които 
водят жестока война с герията (пар-
тизанските леви сили). Президентът 
Пастрана за първи път свързва про-
блема на въоръжените групировки с 
този на наркотрафика в Колумбия и 
така представя пред Вашингтон те-
зата, че за да се спре финансирането 
на „герията“  от наркотрафика, е не-
обходимо да се разреши социалният 
проблем на страната. Това веднага 
би намалило наркотрафика към САщ 
и Европа. Президентът пледира, че 
както е бил успешно осъществен пла-
нът „Маршал“ в годините на разруха 
след Втората световна война, така 
може да се сложи и край на безизхо-
дицата в Колумбия след тежките по-
ражения на войската и официалната 
власт – чрез създаването на подобен 
план, финансиран от САщ.

План „Колумбия“  е създаден в 
края на XX век и колумбийското пра-
вителство, в опита си да привлече 
помощта на САщ, постига първо-
то интернационализиране на дълго-
годишния си вътрешен конфликт. 
Страната е в списъка на държави-
те с продължителни локални военни 
конфликти. План „Колумбия“  е за-
мислен с първоначален пакет от 6 
млрд. долара, от които Вашингтон 
трябва да отдели по-голямата част. 
Почти 80% от средствата обаче са 
предвидени за военния конфликт, а 
оставащата скромна част е отделе-
на за развитието на икономиката на 
страната.

Междувременно събитията от 11 
септември 2001 г. позволяват от-
критата война срещу тероризма да 
се разшири. Колумбия побързва да се 
причисли към безрезервно подкрепя-
щите войнолюбивата политика на 
президента Буш, а Богота получава 
още средства, гласувани от амери-
канския Конгрес.
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До началото на 2002 г. президен-
тът Пастрана подкрепя позицията 
да не се определят Революционните 
въоръжени сили на Колумбия – фАРК 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – FARC) като терористич-
на бунтовническа група. Причината 
е, че от 1999 г. той лично води пре-
говори с тази организация за разре-
шаване на конфликта и така е създа-
дена демилитаризирана зона за среща 
с ръководителите на партизанските 
отряди. Нарушаването на прегово-
рите и затварянето на тази зона, 
поради непрекратяване на военните 
действия от страна на партизани-
те, променя съдбовно военния кон- 
фликт в страната. В този конкретен 
момент интересите на Колумбия и 
САщ по отношение на борбата с 
тероризма и наркотрафика започват 
стремглаво да се сливат, а колумбий-
ският вътрешен конфликт е обявен 
за най-голямата терористична зап-
лаха в Западното полукълбо. фАРК 
и паравоенните групировки, познати 
като Обединени сили за самозащи-
та на Колумбия – АУК (Autodefensas 
Unidas de Colombia – AUC), се оказ-
ват в списъка на терористичните 
организации и с тях вече не се водят 
преговори, а само военни действия.

Издигането на власт на Алваро 
Урибе през 2002 г. (поддръжник на 
АУК и открит враг на фАРК) про-
меня обстоятелствата в борбата 
срещу тероризма, водейки Колум-
бия до още по-тясно сближаване със 
САщ. Урибе постига започнатото 
от Пастрана – идентифициране с 
политиката на северния съсед във 
воденето на безпощадна война срещу 
тероризма и наркотрафика. Същевре-
менно Колумбия се отдалечава ви-
димо от интересите на латино- 
американските си съседи и стига до 
открито противопоставяне с тях, 
претендирайки за недосегаемост, си- 
ла, мощ и опирайки се на военната 
помощ и подкрепа на САщ.

Във вътрешните дела Урибе нала-
га идеята, че страната се нуждае от 
провеждане политика на сигурност-
та, която може да е успешна само 
ако се базира на тоталната война 

срещу въоръжените нелегални групи 
и свързания с тях наркотрафик. Те-
зата, разпространявана и налагана в 
страната от Урибе, е, че всъщност 
не съществува вътрешен конфликт, а 
само поле за действие на наркотеро-
ристите.4 Не след дълго вътрешният 
военен конфликт на Колумбия става 
част от световния кръстоносен по-
ход срещу тероризма, а президентът 
на страната показва недвусмислено 
интереса си да стигне до още по-зна-
чимо интернационализиране на вой- 
ната. Той продължава да отрича вът- 
решния конфликт, за да получи по-
голяма помощ от страна на САщ 
и на всички държави, заинтересувани 
от борбата с наркотероризма. Тази 
манипулация в годините на неговото 
управление му създава сериозна опо-
зиция, която той преследва. Не поз-
волява воденето на мирни преговори 
с въоръжените опозиционни групи, но 
пропагандира „борбата“ срещу нарко-
тероризма.

Правителството се опира на две 
непопулярни практики, които никоя 
от съседните държави не си е поз-
волявала да предприеме, защото про-
блемът с дрогата е не само колум-
бийски. Тези практики са пръскане с 
химикали (най-често с глифозат) на 
територии, където има най-много 
посеви с кока, но по този начин се 
тровят и живеещи там индианци. 
На територията на САщ глифоза-
тът е забранен за употреба като 
токсичен, но тях не ги е грижа за 
латиноамериканците. Втората се 
изразява в екстрадирането на мно-
го колумбийски граждани, повечето 
шефове на паравоенни групировки, с 
цел да бъдат съдени за наркотрафик 
в САщ. Така Колумбия не само се 
възползва от близките си връзки със 
САщ, за да получи военна помощ, но 
загубва и суверенитета и авторите-
та си на континента.

Отстъпването от националните 
интереси не е единствената причи-
на, довела до критично влошаване на 
отношенията на Колумбия с нейните 
най-близки съседи Еквадор и Венесуела. 
На 1 март 2008 г. колумбийски воен-
ни сили, благодарение на спътникови 



П
О

Л
И

ТИ
К

А
 З

А
 С

И
ГУ

РН
О

С
Т

��

снимки, предоставени от военното 
командване на САщ, откриват лагер 
на фАРК на еквадорска територия. 
Те го бомбардират и унищожават. 
Операцията, наречена „феникс“, е 
успех за Колумбия, защото са убити 
едни от най-важните ръководители 
на фАРК. Страната обаче се оказва 
въвлечена в остър конфликт с Еква-
дор и се стига до прекъсване на дип-
ломатическите отношения между 
двете държави. При бомбардировки-
те загиват чуждестранни граждани, 
но правителството обявява, че те 
са наркотерористи и трябва да бъ-
дат преследвани където и да се на-
мират.

През 2009 г. президентът Урибе 
предоставя седем колумбийски военни 
бази за ползване от американски во-
енни. С този акт отношенията меж-
ду Колумбия и Венесуела стигат до 
най-критичната си точка. Президен-
тът Уго Чавес издига инициатива-
та латиноамериканските държави да 
отхвърлят всякаква намеса на САщ 
в региона и подчертава, че се чувс-
тва заплашен от шпиониране чрез 
тези бази, които са толкова близо 
до границата. Двете държави, смя-
тащи се за братски заради общото 
си минало и население, са изправени 
пред сериозен военен конфликт.

Успехът в борбата с т.нар. нар-
котерористи е повече пропаганда, а 
по-малко – реалност. Въпреки ликви-
дирането на част от партизанските 
групи нито наркотрафикът намаля-
ва, нито „тероризмът“ е унищожен. 
Съединените щати се компромети-
рат с един президент, който поради 
авторитарното си управление става 
неудобен. Президентството на Ба-
рак Обама през 2009 г. не се ангажира 
с подкрепа за план „Колумбия“. Той се 
оказва прекалено скъп дори за САщ. 
Обама не подписва и споразумение-
то за преференции в търговията 
чрез Договора за свободна търговия 
(Tratado de Libre Comercio), подпи-
сан преди това с Мексико и Перу. 
Предложението за военни бази в Ко-
лумбия се оказва последният ход на 
американското правителство, за да 
постигне успех и да не се чувства 

въвлечено в конфликт, без да извле-
че полза за политиката си в региона. 
Смяната на президента Алваро Ури-
бе с Мануел Сантос (2010 г.) слага 
край на старите взаимоотношения 
с Белия дом. Доказателство за об-
рата е обявяването от Висшия съд 
в Богота за невалиден Договора за 
свободна търговия със САщ, защото 
е предложен еднолично от предишния 
президент Урибе, без да е гласуван 
от парламента.

Още преди десет години открито 
изразява своята позиция известният 
в Колумбия публицист Антонио Ка-
байеро: „Историята на света е по-
казала, че Северът винаги е бил във 
вреда на Юга, защото Северът се 
стреми да е от полза само на себе 
си, а на Юга е донесъл само беди. Ко-
лумбия е на юг. ...Това географско и 
историческо проклятие се усложнява 
от факта, че колумбийската управ-
ленска класа не само е гледала винаги 
на север, но и част от парите ù са у 
Севера“. В края на 2009 и през 2010 г. 
интелектуалци и хора от колумбий-
ския елит все по-смело и открито 
критикуват политиката „Погледни 
на север“.

Доктрина: Respice semilia  
(„Погледни подобните“) –  
отношения на Колумбия  

с латиноамериканските държави

Тази доктрина дълго е потиска-
на и дори в прехода към XXI век и 
първото десетилетие на новия век 
не става водеща. Причината е в 
диспропорционалното разрастване 
на връзките на досегашните колум-
бийски правителства със САщ и в 
привличането на управляващата ко-
лумбийска върхушка в борбата сре-
щу левите политически групировки и 
срещу наркотрафика, което изолира 
страната от почти всичко ставащо 
в Латинска Америка. Резултатът е, 
че и двете доктрини се прилагат с 
крайности, което води до непрекъс-
натото им противопоставяне.

Доктрината „Погледни подобни-
те“ е създадена в края на 60-те го-
дини на миналия век от тогавашния 
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външен министър, а после и прези-
дент на Колумбия, Алфонсо Лопес 
Микелцин (1974 – 1978). Идеята е да 
се потърси промяна в традиционна-
та проамериканска политика, като се 
потърсят връзки със страни, сходни 
с Колумбия. характерно за външна-
та политика на Колумбия (от края 
на XX век до идването на президента 
Сантос) е, че връзките със страните 
в региона имат второстепенно, дори 
третостепенно значение. Колумбия 
се отрича и пренебрегва най-важните 
си съседи и икономически партньори, 
където традиционно изнася продук-
тите си – Венесуела и Еквадор. Но 
за ляво настроените кръгове в обще-
ството връзките с останалата част 
от Латинска Америка никога не са 
прекъсвани и много колумбийци живо 
се интересуват от успехите на лати-
ноамериканската интеграция, която 
напредва и реализира няколко успешни 
проекта през последните години.

Най-голямото постижение на ла-
тиноамериканските държави е реги-
оналната интеграция – отворен съюз 
към всички латиноамерикански дър- 
жави, който се противопоставя на 
желанието на САщ да обединят две-
те Америки. Досега икономическите 
обединения като МЕРКОСУР, Андска 
общност, Договор за сътрудничество 
на страните от района на Амазон-
ка и др., обединяват групи държави. 
Създаването на Съюз на южноамери-
канските нации – УНАСУР (Uniуn de 
Naciones Suramericanas – UNASUR) на 
23 май 2008 г. е узаконено с подписва-
нето на Декрет за конституирането 
му. Негов пръв секретар става покой-
ният вече бивш президент на Аржен-
тина Нестор Кишнер. Сред най-важ-
ните задачи на този съюз са възста-
новяването на влошените отношения 
между Колумбия и Венесуела. Двамата 
президенти – Урибе и Чавес – са сти-
мулирани именно от УНАСУР и Нес-
тор Кишнер да прекратят нападките 
и да покажат разбирателство. Общи-
ят испански език става мост, средс-
тво за постигане на разбирателство 
чрез дълги разговори на заседанията 
на УНАСУР, някои предавани пряко по 
телевизиите в целия континент.

Важна крачка към развитието на 
УНАСУР е решението на страните 
основателки и членки на съюза да 
създадат Съвет за южноамериканска 
защита, който става орган за кон-
тинентално военно сътрудничество. 
Така външната политика на латино-
американските държави за първи път 
формулира общи принципи и интереси, 
които да се спазват от всички, за да 
се гарантира сигурността на регио-
на и никога повече да не се допускат 
външна интервенция и зависимост 
от чужди интереси, противоречащи 
на латиноамериканската общност. В 
този контекст проблемът за седем-
те военни бази в Колумбия нажежава 
докрай отношенията между колум-
бийското правителство на Алваро 
Урибе и останалите членки на съюза. 
Политиката на бившето правител-
ство е защита на националните ин-
тереси на страната чрез отказ да 
се съобразява с интересите на лати-
ноамериканските държави. факт е, 
че военните бази влияят прекалено 
много на вътрешната политика на 
страната и на неефективната борба 
с наркотероризма. До последния ден 
на своето управление Урибе залага на 
американската помощ като гаранция 
за успех на войната срещу наркоте-
роризма и за авторитарното си уп-
равление, с надежда за още няколко 
мандата.

Идването на власт на Мануел 
Сантос бележи нов момент в раз-
витието на външната политика на 
Колумбия и на УНАСУР. Арженти-
на, Бразилия и други държави никога 
не са изключвали Колумбия от про-
цеса на интеграция. Президентът 
Урибе, макар и с неохота, участва в 
повечето срещи. Но именно Сантос, 
бившият министър по националната 
сигурност на Урибе, поемайки власт-
та през 2010 г., изоставя агресивна-
та политика на своя предшественик. 
Веднага са възстановени диплома-
тическите отношения с Венесуела 
и Еквадор. Никой от колумбийското 
общество не протестира, защото 
годините на напрежение по време 
на управлението на Урибе са донес-
ли само нестабилност в страната и 
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тя има нужда да възвърне самоува-
жението си. През 2011 г. Колумбия 
поделя с Венесуела президентството 
на УНАСУР и доказва, че нейните 
интереси тясно се преплитат с об-
щата съдба на латиноамериканския 
континент. Но вътрешният военен 
конфликт все още съществува и не-
говото разрешаване ще покаже реал-
ните възможности за истински де-
мократични промени в страната.

* * *
френският журналист Игнасио 

Рамоне, доскорошен главен редактор 
на „Монд Дипломатик“ , е един от 
най-задълбочените наблюдатели и 
анализатори на съдбата на латиноа-
мериканския континент в наши дни.5 
В статията му „Новата Южна Аме-
рика“, публикувана в българско изда-
ние на 4 април 2009 г., се казва, че 
спечелването на изборите в Салвадор 
от Маурисио фунес – от фронта за 
национално освобождение „фарабун-
до Марти“, е непряко послание за ко-
лумбийските революционни въоръже-
ни сили. Но кога правителството на 
Колумбия, ръководителите на фАРК 
и другите въоръжени групи ще сло-
жат край на вътрешния конфликт, 
ще спрат насилието, ще решат теж-
кия бежански проблем и в страната 
няма да се усеща този страх от вой-
ната, ще покаже бъдещето. Може 
би, когато истинският плурализъм в 
Конгреса стане факт?!

Въпреки че Колумбия след Алваро 
Урибе вече не е Колумбия – проте-
жето на САщ, бъдещето все още не 

е ясно. Игнасио Рамоне добре фор-
мулира различието на Латинска Аме-
рика от Европа и останалата част 
от света: „...В Южна Америка бяха 
избрани с гласа на народа над 10 про-
гресивни президенти с програми, ко-
ито предвиждат мащабни социални 
преобразувания, по-справедливо раз- 
пределение на създаденото богатство 
и политическа интеграция на изклю-
чените и забравените досега слоеве 
на населението. Докато в останалия 
свят – особено в Европа, левиците, 
отчуждени от народа и ангажирани 
с неолибералния модел, причинил на-
стоящата криза, изглеждат изтоще-
ни и лишени от идеи, в Южна Аме-
рика новите социалисти на ххI век, 
стимулирани от енергията и силата 
на социалните движения, кипят от 
творчески тласък в политиката и в 
социалната област. Свидетели сме 
на възраждане, на истинско преобра-
зяване на континента...“.

Това възраждане включва всички 
страни, но, разбира се, пътят на 
всяка от тях е различен. Въпреки 
че тези държави имат обща съдба, 
започнала в колониалното минало и 
преминала през класификацията „дър- 
жави от Третия свят“, притежа-
ват и свои специфични различия. Те 
превръщат Латинска Америка в пъс- 
троцветно място, доказващо, че не 
само Европа и Северна Америка мо-
гат да бъдат пример за развитие на 
човечеството. Пътят на Колумбия 
не е лесен, но не е изолиран от про-
цесите на континента – сега малко 
повече от вчера.

1 T i c k n e r, A. Intervenciуn por invitaciуn: 
claves de la política exterior colombiana y de 
sus debilidades principales. – Revista Colombia 
Internacional, № 65, ene – jun 2007, Bogotá, 
p. 91.

2 C a b a l l e r o, A. Respice Polum. – 
Revista SEMANA, 4 de junio 2001, Bogotá 
(http://www.semana.com/opinion/respice-
polum/17673-3.aspx).

3 T i c k n e r, A. Op. cit. p. 92.
4 I b i d e m, p. 102.
5 Р а м о н е, И. Новата Южна Америка. – 

Монд Дипломатик (на български), 4 ап-

рил 2009 (http://bg.mondediplo.com/article385.
html).

* * *
B a g l e y, B. Narcotráfico, violencia política 

y política exterior de estados unidos hacia 
Colombia en los noventa. – Revista Colombia 
Internacional, Mayo – Diciembre de 2000, 
Bogotá, pp. 5 – 38.

C a r b a j a l, L. Neointegraciуn, 
neoliberalismo y política exterior colombiana. – 
Colombia Internacional, № 22, abr – jun 2003, 
Bogotá, pp. 3 – 11.
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Colombia y su política exterior en el siglo 
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No 231, enero-febrero de 2011, Bogotá.
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Кризисна ситуация, или криза в 
контекста на връзките с об-
ществеността, е явление, при 

което се прекъсва нормалният про-
цес на работа и възниква непосредс-
твена заплаха за имиджа на дадена 
организация. Според британския из-
следовател Роджестер криза е „съби-
тие, по вина на което организацията 
попада в центъра на невинаги доб-
рожелателно внимание на медиите 
и другите външни целеви публики, 
включително акционери, политици, 
профсъюзни организации, движения 
за защита на околната среда, които, 
по една или друга причина, напълно 
законно се интересуват от действи-
ята на организацията“.1

Кризата обикновено се определя 
като драматична и негативна про-
мяна на ситуацията. Това може да 
бъде нещастие – например опасност 
за човешкия живот, съдебно раз-
следване на организацията във връзка 
с нейни действия. Може да възникне 
и вследствие на природно бедствие 
или криминално деяние (например са-
ботаж).

Описанието на кризите се ориен-
тира най-често по два параметъра – 
източник и последствия (табл. 1).

Кризисните ситуации се класифи-
цират различно според критериите и 
възприетия подход. Сам Блек твър-
ди, че от гледна точка на връзките 
с обществеността съществуват два 

КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ  
В АДМИНИСТРАЦИЯТА – 

СЪщНОСТ, хАРАКТЕРИСТИКА  
И МОДЕЛИ

Методи БОГДАНОВ

The article „Crisis communications administration – essence, description and models“ (au-
thor Metodi Bogdanov) describes a crisis situation or crisis in the context of public relations. 
This is a phenomenon, which interrupts the normal working process and causes imminent 
threat to the image of an organization. According to the British researcher Rodzhester a crisis 
is an „event that causes an organization to not always receive benevolent attention by the 
media and other external target audiences, including shareholders, politicians, trade unions, 
movements for environmental protection, which, for some reason, are completely legally inter-
ested in the activities of the organization“.*

The crisis is usually defined as a dramatic and negative change in the situation. This can 
be unfortunate – for example, danger to human life, investigation on the organization in 
relation to its activities. The crisis may occur as a result of a natural disaster or a crime (for 
example sabotage).

The description of the crisis is focused mostly on two parameters – the source and the 
consequences.

Key words: crisis communications, administration, models, public relations

* M a n e v, M. (2001) Crisis management 
and problems. Sofia, p. 39.
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типа кризи: известно – неизвестно, 
неизвестно – неизвестно.2

В първия случай – „известно – неиз-
вестно“  – се имат предвид конкрет-
ният бизнес или предлаганите услуги 
и неприятностите, които могат да 
се породят от тяхната природа. На-
пример в химическата промишленост 
винаги има вероятност от изтичане 
на опасни вещества, т.е. в този или 
друг подобен случай се знае, известно 
е, че може да възникне кризисна си-
туация, но не се знае, не е известно, 
дали ще се появи такава или кога ще 
се случи това.

Във втория случай – „неизвест-
но – неизвестно“ – става въпрос за 
неприятности, които е трудно или 
дори не е възможно да се предвидят, 
за които никой не е предполагал, че 
могат да се случат.

Според своята продължителност 
кризисните ситуации се делят на 
внезапни, постепенно възникващи и 
непрекъснати.

характерните особености на вне-
запните кризи са, че възникват не-
очаквано и времето за изследването 
и планирането им е изключително 
кратко. За да се овладее подобна кри-
зисна ситуация, се изисква предвари-
телно подготвен добър план за дей- 
ствие, който да позволи своевремен-
но да се реагира и да се преодолее 
кризата. Пример за такива кризисни 
ситуации са авиокатастрофи, земе- 
тресения, разваляне на продукти и др.

Таблица 1
Параметри на кризата

Източник на 
кризата

Тип на кризата

Разрушителен тип – внезапна 
загуба на живот или 

имущество

Неразрушителен тип – внезапни 
промени със забавени във времето 

последици

Природно 
действие

Земетресение, горски пожар, 
ураган, наводнение Епидемия, суша

Умишлено 
действие

Терористичен акт, 
включително фалшифициране 
на продукт

Заплаха за бомбен атентат, 
слухове

Неумишлено 
действие

Експлозия, пожар и 
инциденти Борсови сривове, бизнес провали

характерни особености на пос-
тепенно възникващите кризи са, че 
времето за тяхното изследване и 
планиране е по-продължително и се 
наблюдават периоди на затишие и 
изостряне. От изключителна важ-
ност е да се предприемат коригира-
щи действия, преди те да са достиг-
нала разрушителна фаза.

характерно за непрекъснатите 
кризи е, че тяхната продължител-
ност може да е месеци или дори го-
дини, като ръководството на орга-
низацията, независимо от опитите 
си, не може да ги преодолее. Напри-
мер слухове и спекулации в средства-
та за масово осведомяване, което е 
извън контрола на PR-специалисти-
те, защото опроверженията не са в 
състояние да прекратят слуховете.

Съществуват различни типове 
кризисни ситуации:

• технологични – свързани с тех-
нологични сривове;

• вътрешнокорпоративни – свърза-
ни с лошия работен климат в органи-
зацията, силно текучество, стачни 
действия и др.;

• конфронтационни – свързани с 
действия на конкуренцията;

• екологични.
За да успеят PR-специалистите 

да изготвят добра програма за ан-
тикризисни действия, трябва най-на-
пред да се изследва кризисната ситу-
ация – обстоятелствата, при които 
възниква, характерните признаци и 
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влияещите ù фактори от социална-
та среда.

Най-често кризата е породена от 
определени действия или бездействия 
от страна на самата организация, 
свързани с подбора на кадри, качес-
твата на мениджърския екип или със 
структурирането на организация-
та. Тя трябва да е структурирана 
така, че да не допуска непредвидени 
обстоятелства. Напоследък се на-
блюдава тенденция: с намаляването 
на кризите, възникващи от внезапни 
произшествия и обстоятелства, на-
растват скритите кризи – предизви-
кани от неправилно осъществен или 
липсващ „вътрешен“ PR, както и от 
управленски грешки.

Всяка организация има интерес 
да разбере каква е вероятността да 
възникне криза. Изследователите са 
се заели с тази задача и някои от 
основните обстоятелства, които 
засилват риска или дори водят до ве-
роятността да се попадне в кризис-
на ситуация, са:

• Организацията скоро е прежи-
вяла криза. Тя е изразходвала много 
средства и усилия за преодоляване 
на скорошна криза и последствията 
от нея и е възможно да не забележи 
назрелите симптоми на нова кризис-
на ситуация. След отминаваща или 
вече преживяна криза организацията 
трябва да следи много внимателно 
за признаци за назряваща нова.

• Дейността на организацията се 
контролира от държавата. В такъв 
случай тя строго следи за пропуски и 
грешки, които най-често санкциони-
ра с глоби, а това може да доведе до 
срив или най-малкото до понижаване 
имиджа на организацията.

• Организацията има финансови за-
труднения. В този случай е възможно 
да се забавят месечните заплати на 
служителите, да назрее недоволство, 
което впоследствие да доведе до 
стачни действия. Това се отразява в 
средствата за масово осведомяване 
и репутацията на организацията е 
застрашена.

• Организацията е в бурно разви-
тие. Когато една организация се 
развива с твърде усилени темпове, 

доста често е затрупана с толко-
ва много задачи и отговорности, че 
няма време да разработи успешна ан-
тикризисна PR-програма.

• Новообразувана организация. В 
този случай тя все още няма изгра-
дена репутация, а и кризата може 
сериозно да навреди на финансите ù. 
Затова първите месеци, а и година, 
са най-опасни за организация, която 
трябва да гради имидж, да осъщест-
ви сериозен контакт с клиенти и с 
целевите си публики. Тя не трябва да 
допуска криза в този толкова важен 
за нея период, защото това може да 
доведе дори до нейния фалит.

• Организацията е водеща в сво-
ята бизнес сфера. Когато е водеща, 
тя предизвиква повишен интерес от 
страна на специалисти в дадената 
област, а най-вече – на средствата 
за масово осведомяване. Допусната 
грешка се изнася моментално навън 
и точно това е моментът конкурен-
цията да се възползва от възникнала-
та изгодна за нея ситуация.

• Климатът в организацията е не-
благоприятен. Ако тя не успява да 
стимулира, да мотивира служителите 
си, да създаде благоприятен за работа 
климат в нея, е възможно това да до-
веде до стрес на работното място, 
непрекъснато текучество и др.

Още една сериозна причина за по-
ява на кризисна ситуация е конкурен-
цията. Тя доста често борави с не-
честни средства и затова трябва да 
се внимава за нея, за да не се допусне 
подронване на авторитета на орга-
низацията от конкурентите ù.

Това са едни от основните причи-
ни за възникване на криза. Естестве-
но, не означава, че са единствените. 
Винаги има вероятност да се стигне 
до кризисна ситуация по стечение на 
различни обстоятелства, които не 
могат да се предвидят или да се ха-
рактеризират предварително.

Силен и разностранен натиск оказ- 
ват околната специфична социал-
на среда и честите непредсказуеми 
промени в нея. Сред факторите от 
социалната среда, които могат да 
доведат организация до положение на 
криза, са:
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• нови технологии;
• нараснала взаимозависимост меж- 

ду различните организации;
• екологични кризи;
• социални кризи;
• финансови кризи;
• банкрут на важен доставчик;
• загуба на пазарен дял;
• смяна във върховете на власт-

та и влизане на ключови постове в 
нея на хора, настроени враждебно 
към организацията;

• фалшифициране на продукти, 
които организацията произвежда, и 
т.н.

Кризисната ситуация е неизбежна, 
не може да се изолира и организация-
та трябва да се научи да живее с нея. 
Всяка криза е уникална по характер 
и признаци, но има правила, които, 
ако се спазват, позволяват тя да се 
овладее.

В съвременните общества изиск-
ванията към комуникацията са да се 
преминава решително от монолог към 
диалог. Постепенно те трябва да се 
трансформират от „театрални обще-
ства“, където човекът е само зрител, 
в „релационни общества“, основани на 
свободно циркулиране на информаци-
ята във всяка организация или меж-
ду отделните организации. В крайна 
сметка целта е да се намали неопре-
делеността, да се преодолеят репреси-
ращите снопове информация и да не се 
допусне хората да бъдат манипулира-
ни, подвеждани и заблуждавани.

Тази своеобразна еволюция на ко-
муникациите преминава през три 
основни фази, като се имат предвид 
взаимоотношенията между управля-
ващите бизнеса и публиката.

Първата фаза е свързана с „пот-
ребността публиката да знае“. Ин-
формацията протича в една посока – 
от институцията към служителите 
и аудиторията и приема формата на 
съвети, инструкции, обявления. Това 
прилича на монолог. По подобен начин 
са устроени комуникациите в повечето 
български институции и организации.

Втората фаза е „правото аудито-
рията да знае“. Началото е поста-
вено през 80-те години на хх век. 
Изискването е компаниите да се гри-

жат за критичните резултати от 
дейността си. Това налага създаване 
на публично достъпни, компютризи-
рани масиви от данни за оценяване 
на различни екологични и индустри-
ални рискове. Резултатът е конкури-
ращ се монолог.

Третата фаза от развитието на 
комуникациите е постигане на диалог 
на истината, основан на обществени-
те потребности от „проява на разби-
ране“. Комуникаторите са задължени 
да подкрепят диалога, да създават не-
прекъсната и устойчива комуникация. 
Устойчивата комуникация е продъл-
жителен, отворен, последователен 
и взаимодействащ процес. Нейните 
ценности са разбиране, загриженост, 
задължение към другите.

Пред съвременния PR съществу-
ват редица предизвикателства, свър-
зани с различни явления: революция-
та в комуникационните технологии 
и непрекъснатите политически про-
мени в света влияят върху развити-
ето на PR. Тази социална практика 
е в преход. Много от направленията 
тепърва ще се развиват и усъвър-
шенстват. Основната функция на PR 
беше и продължава да бъде изгражда-
нето на благоприятни взаимоотно-
шения между отделни институции и 
управление на комуникациите между 
организациите и индивидите.

Кризисният PR е предназначен 
за разрешаване на проблеми и кризи, 
които възникват неочаквано. Успеш-
ното управление на такива проблеми 
демонстрира изключителната сила 
на PR като ефективна практика.

При внезапно възникнали ситу-
ации, както и при обикновени, ос-
новните етапи за PR-дейността са 
следните:

• изследване на проблемите и въз-
можностите за разрешаването им;

• задълбочено анализиране на със- 
тоянието на външната и вътрешна-
та аудитория;

• поставяне на целите и задачите 
за решаване на проблемите;

• програмиране и изготвяне на 
планове.3

Овладяването на всяка кризисна 
ситуация чрез PR се осъществява в 
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три основни етапа: първи етап – анти-
кризисна диагностика, или предвари-
телна подготовка; втори етап – раз-
работване на антикризисна PR-про- 
грама. трети етап – прилагане на ан-
тикризисна PR-програма.

От изключително голямо значение 
за надеждното овладяване на евенту-
ална кризисна ситуация от организа-
ция е щателното провеждане на дей-
ностите през тези три етапа.

ПреДВАриТелнА  
ПОДгОТОВКА – АнТиКризиСнА 

ДиАгнОСТиКА

Превенцията на кризисните ситу-
ации е от изключително значение, за 
да не се допусне тяхното възниква-
не или за намаляване на щетите от 
тях, ако все пак се проявят. Това е 
най-добрата стратегия за утвържда-
ване имиджа на организацията.

За целта PR-специалистите, за 
да подготвят антикризисна PR-про-
грама, е необходимо първоначално да 
отговорят на следните въпроси: ка-
кви са проблемите, какви вреди биха 
могли да нанесат върху организаци-
ята, какви са негативните ефекти, 
кога и при какви условия дадените 
проблеми биха могли да прераснат в 
кризисна ситуация.

PR-специалистите трябва да ана-
лизират и оценят уязвимите, слабите 
места в организацията. Това е пър-
вата стъпка в разработването на 
успешната антикризисна стратегия, 
защото кризата не възниква случай-
но, а е вследствие на натрупване на 
пропуски и конфликти в работата.

факторите, които довеждат 
една организация до криза, не могат 
да бъдат изчерпателно и подробно 
определени. Поведението ù в условия 
на кризисна ситуация е функция на 
взаимодействието между нейните 
характеристики и тези на ситуаци-
ята. Това представлява съвкупност 
от три основни компонента, като 
освен постоянните се отчитат и 
временните характеристики – ор-
ганизацията, публиката и околната 
среда.

Организацията
Анализът на реалното ù състоя-

ние, а и на компонентите, включе-
ни в нейната структура, помагат 
да се разберат силните и слабите ù 
страни и да се намери отговор на 
най-важния въпрос: кои са най-уязви-
мите места в организацията? Оп-
ределянето на кризите, в които е 
възможно тя да се окаже, открива-
нето и осмислянето на причините за 
появата на криза, опознаването на 
нейната същност, открояването на 
евентуалните последици са действи-
ята, които трябва да се осъщест-
вят за опазване имиджа на организа-
цията. Но не трябва да се забравя, 
че от съществено значение е да се 
определят ресурсите, необходими за 
преодоляване на кризата, съобразени 
с това, с което разполага организа-
цията.

целевите публики
За да идентифицира целевите си 

публики, ръководството на органи-
зацията трябва да си отговори на 
следните въпроси:

• какво точно трябва да се пос-
тигне с помощта на посланията на 
организацията;

• какви са основните характерис-
тики на целевите публики;

• какви послания най-точно ще се 
съобразят с личния интерес на пуб-
ликите;

• доколко публиката познава доб-
ре организацията и нейната дейност 
и др.

След като си отговори на тези и 
на други подобни въпроси, ръководс-
твото на организацията ще добие 
представа за разнообразните харак-
теристики на своите публики. По 
този начин ще изготви комуникаци-
онната си политика, което ще съз-
даде условия публиките правилно да 
възприемат пратените ù послания, 
особено в период на криза. Целевите 
публики трябва да познават добре ор-
ганизацията, да я подкрепят в кризи-
сен момент, но и организацията след-
ва добре да опознае своите публики, за 
да стигне до тях чрез точни комуни-
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кационни послания. В условия на криза 
най-добрият начин за достигане до 
целевите публики е чрез средствата 
за масово осведомяване, затова тряб-
ва да се познават предпочитанията 
към различните периодични издания, 
телевизионни канали, радиа и др.

Околната среда
Изграждането и укрепването на 

имиджа на организацията се осъщес-
твяват в определена социална външна 
среда, която постоянно се променя. 
Тя е динамична и неустойчива. Проме-
няйки се, налага и промени в организа-
ционната политика. Ето защо ръко-
водството на организацията трябва 
изчерпателно да анализира и прогно-
зира тенденциите в промените на 
външната среда и отражението им 
върху дейността на организацията 
в кратко- и средносрочен план. Този 
подробен анализ ще даде възможност 
да се определят тенденциите, които 
могат да променят характера на биз-
неса на организацията, а на тази ос-
нова как да се спечели превъзходство 
над конкуренцията.

Анализите на тези три основни 
компонента на взаимодействие меж-
ду характеристиките на ситуацията 
и на организацията, са от изключи-
телно значение за правилно разра-
ботена антикризисна диагностика. 
Само чрез отговорите на посочените 
по-горе въпроси PR-специалистите 
на организацията могат да изготвят 
и реализират успешно антикризисна 
програма.

рАзрАБОТВАне  
нА АнТиКризиСнА PR-ПрОгрАМА

Организацията, която цели да 
постига успехи, никога не разчита на 
случайност или късмет във връзка с 
кризисните ситуации, а се подготвя 
предварително за тяхното овладява-
не. Най-напред се диагностицират ре-
алната обстановка, публиката и собс-
твените уязвимости и на тази база 
се разработва антикризисна PR-про- 
грама.

Когато дадена организация попад-
не в криза, времето ù за реагиране е 

ограничено. Ако не разполага с пред-
варително подготвена програма за 
действие, това би довело до сериозни 
последици за репутацията и бъдеще-
то ù. Но ако разполага с предвари-
телно подготвен план, си сигурява 
навременно и рационално реагиране 
в създалото се критично положение, 
логични действия и неутрализиране 
на проблемите, довели до кризата. 
По този начин организацията е под-
готвена за динамичните проблеми 
във външната среда, но и в самата 
нея, както и за успешно преодоляване 
на възникналата кризисна ситуация. 
Според изследователите антикризис-
на програма се изготвя в няколко ос-
новни етапа:

• определяне на рисковите облас-
ти;

• предотвратяване на кризата с 
помощта на промени, основани на 
нейното изследване;

• подготовка на програма за дейс-
твия при възможни кризи;

• управление по време на криза.
Според Сам Блек подготовката за 

кризисна ситуация се базира на три 
предпоставки: съгласувана политика 
на организацията в условия на криза; 
проверени средства за комуникация; 
група отговорни сътрудници, които 
в случай на извънредно положение ще 
излязат в средствата за масово ос-
ведомяване от името на организаци-
ята.4

ФАзи нА уПрАВление  
нА Кризи чрез PR

Тези фази са предкризисно плани-
ране, селективно идентифициране на 
проблема, разкриване на силните и 
слабите места в организацията, до-
минираща роля на външната среда, 
ориентиране към извличане на полза 
от проблемите, действия за решава-
не на проблемите, подкрепа от орга-
низационното ръководство.

Подготовката на антикризисна 
PR-програма не е съвсем лесна. Сам 
Блек казва, че „дейността в сферата 
на PR напомня шахматна игра: 10% 
интуиция, 25% опит и 65% тежка 
работа“. Преди да се разработи ан-
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тикризисна програма трябва да се 
определят възможните кризи и да се 
установят причините за евентуал-
ното им възникване, както и после-
диците за организацията при ескала-
цията им. Антикризисната PR-про-
грама трябва да отговаря най-малко 
на следните основни изисквания:

• професионализъм (да бъде изклю-
чена вероятност от импровизация);

• прозрачност (да съществува от- 
критост на комуникацията с публи-
ката);

• реалистичност (публиката е 
свръхчувствителна към верността 
на това, което ù се казва, особено в 
условия на криза);

• гъвкавост и мобилност (само 
чрез тях програмата позволява да се 
реагира на промяна в ситуацията).5

Жизненоважно за организацията в 
кризисен момент е да съумее да ов-
ладее контрола над комуникативния 
процес. Няколко предпоставки подкре- 
пят валидността на този принцип:

• Това е единственият начин да 
се предотврати стихийно възниква-
не на дезинформационен хаос, който 
е пагубен и за публиките, които са 
засегнати, и за организацията.

• Една организация би изглеждала 
безотговорна, ако покаже, че не знае 
какво да прави в кризисен момент, но 
по-лошото е, ако създаде впечатле-
ние, че не желае да даде информация.

• Недопустимо е в условия на криза 
организацията да е разногласна, т.е. да 
съществуват несъответствия меж- 
ду изявленията на говорителите.

• Умелото управление на инфор-
мацията създава яснота. По този 
начин персоналът е запознат по кои 
въпроси да говори и какво да каже.

Задължителен елемент на анти-
кризисна PR-програма е частта, в ко-
ято се разглеждат мерките за работа 
със средствата за масово осведомява-
не. Когато политиката е правилно 
структурирана и осъществена, криза-
та се овладява по-лесно. Анализът за 
възникнали кризи в последните някол-
ко години водят до основен извод – 
ролята на комуникациите в условия 
на криза е изключително важна. Ог-
ромният опит, натрупан в полето на 

кризисния мениджмънт, препоръчва 
като задължителна предпоставка за 
париране на комуникационния хаос и 
дезинформационната вълна договаря-
нето на ясни правила за взаимодейс-
твие със средствата за масово осве-
домяване. Най-общо те са:

• Информационният поток да се 
контролира строго и да преминава 
през говорителния екип.

• Достъпът на журналисти да се 
договори чрез оптимално лимити-
ране на медийното представител- 
ство.

• Периодичността на пресконфе-
ренциите или брифингите да се рег-
ламентира. Това улеснява работата 
и на журналистите, и на говорител-
ния екип.

Но работата със средствата за 
масово осведомяване не е само за ус-
пешно овладяване на кризата, а има и 
друг, много важен аспект за организа-
цията – те са средството ù за вяр-
но позициониране в публичното про-
странство след края на кризисната 
ситуация. Защото една от главните 
цели на PR-програмата е да не позволи 
накърняване репутацията на органи-
зацията след приключване на кризата. 
За осъществяването на антикризис-
на програма следва да бъде съставен 
специален щаб, който да организира 
и ръководи реализацията ù. Служите-
лите, влизащи в него, трябва да са 
тренирани да се справят в различни 
ситуации на криза. Освен PR-специ-
алистите в този щаб е необходимо 
да има и човек от ръководството на 
организацията, запознат добре с про-
блемите, с достатъчно правомощия, 
за да взема важни решения.

АнТиКризиСнА  
PR-ПрОгрАМА – ПрилОЖение

По време на криза поведението на 
организацията се опира на няколко 
основни принципа, осигуряващи мо-
билизация, контрол над ситуацията, 
съответно комуникативно поведе-
ние, надмогване на хаоса. Това са:

• бъди подготвен;
• осигури информация за натрупа-

ния минал опит;
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ток;
• договори основните правила;
• бъди авторитетен;
• продължавай да говориш;
• изкажи съжаленията си;
• осигури точност;
• бъди чувствителен и отзивчив;
• учи се от собствения опит.
Кризисната ситуация поставя на 

изпитание корпоративния имидж. Ко-
гато кризата не е овладяна навреме и е 
засегнала интересите на целевите пуб-
лики, е възможно добрият, позитивни-
ят имидж да се превърне в негативен. 
А много често и да доведе до фалит, 
защото всяка кризисна ситуация все 
някога ще свърши, но репутацията, из-
граждана с многогодишен труд, може 
да бъде засегната чувствително.

Отлична илюстрация на необхо-
димостта от кризисно планиране е 
тежък инцидент от 80-те години в 
САщ, станал във филиала на „Пор-
ше“ за Северна Америка. Тогава се 
провежда широкообхватна рекламна 
кампания на току-що лансиран на па-
зара високоскоростен модел „Порше“. 
Акцентът на рекламата е върху но-
вите системи за безопасност на ав-
томобила. В разгара на кампанията 
един от мениджърите на „Порше“ 
предизвиква тежка катастрофа с 
училищен автобус, пълен с деца. Има 
жертви и пострадали. Причина за 
сблъсъка е превишената над техноло-
гичния лимит скорост на автомоби-
ла. В компанията не знаят нищо за 
катастрофата до момента, в който 
телевизионен екип нахлува в сграда-
та и изисква коментар за случилото 
се. Телевизионните канали започват 
да излъчват картини от катастро-
фата, вървят видеорепортажи. Из-
бухва скандал със смазваща острота, 
какъвто „Порше“ не е преживявала. 
Събитията се развиват с такава ско-
рост, че компанията се оказва пара-
лизирана.6

Ето и друг пример, доказващ, че 
наличието на антикризисна PR-про-
грама и навременните мерки водят 
до успешно преодоляване на създала 
се кризисна ситуация.

В отговор на промените на пот-

ребителските вкусове корпорацията 
„Мерцедес-Бенц“ предлага на пазара 
относително евтин, висококачествен 
и безопасен автомобил – „Мерцедес“ 
клас „А“. шведски журналист изпроб- 
ва машината за присъждана от печа-
та награда „Автомобил на годината“. 
При промяна на траекторията на ви-
сока скорост обаче автомобилът се 
преобръща, и то пред обективите 
на камерите. За излизане от кризата 
е създаден спешно кризисен екип от 
20 души – PR-специалисти, инженери, 
маркетингови специалисти и др. Глав-
ната задача, поставена пред тях, е да 
се запази репутацията на „Мерцедес“ 
като безопасен автомобил. Инжене-
рите разкриват технически проблем, 
свързан с гумите. PR-специалистите 
подготвят бюлетин, съставен като 
„въпроси – отговори“, който е преве-
ден на няколко езика и започва да се 
изпраща в различни страни, където се 
е продавал този клас автомобил. Все-
кидневно, с постъпването на нова ин-
формация, бюлетинът се актуализи-
ра. Открити са безплатни телефонни 
номера и са създадени информационни 
центрове. Заснет е нов видеофилм, в 
който известният автомобилен със-
тезател Ники Лауда подлага на тес-
тове преработения автомобил. Кри-
зисната ситуация продължава месец, 
но главната цел – да се съхрани ре-
путацията на „Мерцедес-Бенц“ като 
безопасен и сигурен автомобил, е на-
пълно постигната.

Испанският PR-експерт Баркера 
обуславя няколко основни фактора за 
убеждаване на целевите публики по 
време на криза:

• доверие – комуникаторът тряб-
ва да изрази общуване, основано на 
доверие;

• обстановка – да позволява ак-
тивно участие на въвлечените в про-
цеса публики;

• съдържание – да е съобразено с 
интересите на публиките;

• яснота – комуникаторът и ре-
ципиентът трябва да имат еднакво 
разбиране;

• непрекъснатост и систематич-
ност – комуникацията изисква пов-
торяемост;
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• канали на комуникация – използват 
се обикновени, но различни видове;

• възможности на публиката – 
трябва да им коства минимални уси-
лия.7

Изследванията в тази област по-
казват, че се проявяват и някои греш- 
ки, допускани от организациите при 
възникнала криза и отразяващи се не-
гативно върху репутацията им. Та-
кива например са:

• нерешителност (публиката го 
възприема като безсърдечие, некомпе-
тентност или липса на подготовка);

•  объркване (формират се възпри-
ятия за нечестност, неискреност);

• уклончивост (предизвиква про-
блем, защото истината не трябва 
да се заменя с нищо друго);

• конфронтация (по този начин на 
пряко засегнатите се дава възмож-
ност за отговор);

• влизане в спорове (осигурява по-
голяма публичност, а и елиминиране 
на някои от решенията).

Когато посланието от PR бъде 
предадено, то не може да бъде спря-
но. Затова в никакъв случай не тряб-
ва да е неточно, двусмислено, непъл-
но, защото журналистите могат да 
го интерпретират съвсем различно, 
което да навреди на имиджа на орга-
низацията. Разпространяваната ин-
формация трябва да е точна, вярна, 
ясна и компетентна, като акцентът 
да се постави върху безопасността 
на хората. Към журналистите тряб-
ва да се подхожда внимателно, с ува-
жение към дейността им, защото 
тя има важна роля в съвременното 
общество.

В днешно време кризите са част 
от всекидневието на организациите. 
Те са неизбежни, но могат да се пре-
одолеят и компанията да излезе от 
тях с по-малко щети. Условието оба-
че е да се вземат превантивни мерки 
още преди кризата да се е развила. 
Затова всяка организация с поглед 
към бъдещето, която държи на успе-
ха и имиджа си, е длъжна да подготви 
антикризисна PR-програма, в съот-
ветствие с фирмената политика и 
ресурсите си. Тя трябва да има под-
робно разработен план с необходими-

те разчети, графици и отговорници 
как да реагира при извънредни ситуа-
ции. Съществена част от тези пла-
нове са програмите за комуникация. 
Тяхното съставяне и реализиране е за-
дължение на PR-специалистите. Цел- 
та им е да се осъществи ефективна, 
двустепенна и непрекъсната комуни-
кация с различните целеви публики и 
с обществото като цяло. Връзките 
с обществеността имат задачата 
да помогнат да се преодолеят от-
рицателните последици от кризата, 
като се осигурят ефективно общува-
не и пълноценен диалог.

Създаването на антикризисна PR-
програма включва няколко етапа.

Необходимо е да се осъществи пре- 
дварително диагностициране на въз-
можните проблеми, които могат да 
прераснат в кризисна ситуация, като 
внимателно, обстойно и точно се из-
следват не само евентуалните пробле-
ми, но и характеристиките на целе-
вите публики. По този начин органи-
зацията ще ги опознае и ще може да 
изготви възможно най-добрия план за 
действие при екстремни условия, за да 
може публиката да не изгуби довери-
ето си в нея, а да я подкрепи в този 
изключително труден период. Освен 
това организацията трябва да опоз-
нае достатъчно изчерпателно и сред- 
ствата за масово осведомяване, ко-
ито имат изключително значение за 
успешното реализиране на антикризис-
на PR-програма, и да установи идеал-
ни контакти с тях. Тя трябва да се 
запознае със законите, според които 
действат тези средства за масово ос-
ведомяване и задължително да се съоб-
разява с тях. Ключът към успешното 
преодоляване на кризата и последвало-
то затвърждаване на имиджа на ор-
ганизацията зависи от медиите, от 
тяхното точно отразяване на криза-
та и на съобщенията, които фирмата 
отправя към целевите си публики.

Няма абсолютно сигурна антикри-
зисна PR-програма. Но ако организа-
цията е диагностицирала проблеми-
те си и е определила възможностите 
за решаването им, евентуална криза 
не би засегнала или сринала напълно 
репутацията ù.
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Най-важни са информираността и 

превантивните мерки. щом организа-
цията знае силните и слабите си стра-
ни, по-лесно ще изготви антикризисна 
програма. Професионално изработе-
ната и реализирана PR-програма е в 
състояние да разсее негативните на-
гласи към организацията по време на 

криза. Чрез публичната комуникация тя 
доказва, че е устойчива и че може да се 
пребори с проблемите, които са част 
от нейната работа. Само така ще 
продължи да бъде от полза за своите 
клиенти и да се ползва с доверието им, 
което е най-важната мисия на фирме-
ната политика на всяка организация.

1 М а н е в, М. Кризи, управление и 
задачи. София, 2001, с. 39.

2 B l a c k, S. International Public Rela-
tions, pp. 107 – 108.

3 Р а й к о в, З. Технология и техники 
на публичната комуникация. София, 2001, 

с. 46 – 47.
4 B l a c k, S. Op. cit., pp. 107 – 109.
5 I b i d e m.
6 I b i d e m., pp. 36 – 38.
7 Public Relations Journal, may 1995, pp. 

36 – 40.
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Няма област от обществения 
и частния живот, която да 
не е намерила отражение във 

виртуалното пространство. Пора-
ди това все по-осезаемо се чувства 
необходимостта от сигурност в 
нея. Отчитайки глобалния характер 
на интернет и взаимосвързаност-
та на мрежите и информационните 
системи, може да се предположи, 
че много от инцидентите в кибер-
пространството имат последици, 
които излизат извън националните 
граници и вредят на функциониране-
то на икономиката и сигурността. 
Киберпрестъпността и свързаните с 
нея корупция, рискове и заплахи оказ-
ват огромно влияние върху обще-
ствения живот в световен мащаб. 
Справянето с нарасналите заплахи 
за киберсигурността се превръща в 
предизвикателство пред национална-
та сигурност на държавата и меж-
дународните процеси. Това налага 
да бъдат взети бързи и действени 
мерки на национално, европейско и 

международно равнище. Нараства-
щото значение на киберсигурността 
за съвремения свят е признато от 
всички развити страни. Традиционни-
ят подход на Европейския съюз до-
сега в тази област се изразява главно 
в приемане на планове за действие 
и стратегии, в които се призоват 
държавите членки да увеличат своя 
капацитет и да си сътрудничат в 
борбата срещу трансграничните про- 
блеми на киберпрестъпността. Аси-
метричните заплахи, регионалните 
конфликти, киберпрестъпността и 
трансграничната организирана пре-
стъпност влияят съществено върху 
средата за сигурност в глобален и ре-
гионален мащаб.

Въпросът за киберсигурността е 
засегнат и в „Стратегията за на-
ционална сигурност на Република 
България“, приета на 8 март 2011 г. 
от Народното събрание, където се-
риозно внимание се обръща на пре-
стъпността в кибернетичното про-
странство, като се подчертава, че 

НОВАТА ЕВРОПЕйСКА ПОЛИТИКА 
ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

Илина КОЗАРОВА-АРМЕНЧЕВА

The article „New European Cyber security Policy“ deals with the new approaches of the EU 
policy in this sphere. Nowadays, in the context of globalization and cultural convergence, as a 
result of the dynamic development of information and communication technologies (ICT), a 
new, virtual and global kind of social environment is being formed – the so called Information 
Society. New technologies create new relationships that require adequate regulations. Free access 
to all kinds of information require clear responsibilities. Otherwise, there will be information 
chaos and abuse. Subsequently, the Cyber security has become a major priority to national, 
European and international policies.

Key words: cyber security, new approaches in EU policy, security

Законите и институциите трябва да вървят
ръка за ръка с напредъка на човешкото мислене…
С новите открития, с появата на нови истини,
с промяната на поведението и мненията,
според променящите се обстоятелства,
институциите също трябва да се развиват
и да бъдат в крак с времето.

Алвин и Хайди Тофлър1
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тя вече представлява национален 
интерес.

В страната ни се провеждат 
редица мероприятия, свързани с ки-
берсигурността. На 9 и 10 декември 
2010 г. в София работи Национална 
конференция на тема: „Политика-
та на НАТО в киберотбраната“. 
Събитието е организирано от Ин-
ститута за европейски инициативи 
с подкрепата на НАТО, под патро-
нажа на министъра на отбраната 
и със съвместното партньорство 
на Съюза на офицерите от резерва 
„Атлантик“, Атлантическия клуб в 
България, Дипломатическия инсти-
тут при Министерството на външ-
ните работи и Министерството на 
отбраната. Във форума участват и 
представители на държавни инсти-
туции, неправителствени организа-
ции, фирми, студенти и журналисти. 
Обсъдени са възможностите и прак-
тиките за противодействие на зап-
лахите от кибертероризъм. Конфе-
ренцията е финансирана от НАТО, 
в рамките на проект на Института 
за европейски инициативи.2 

По време на официалното откри-
ване на Втория регионален форум 
по киберсигурност на държавите от 
Югоизточна Европа, проведен на 25 
октомври 2012 г., г-жа Августина 
Цветкова, заместник-министър на 
отбраната, подчертава, че киберсфе-
рата е една от най-интересните об-
ласти както за държавите, така и за 
терористите. В недалечно бъдеще, в 
условията на бум на информационни-
те технологии, ще се създадат пред-
поставки за съществуване на вирту-
ален тероризъм, чиито заплахи ще 
имат реално измерение.3

Според доцент д-р Златогор Мин-
чев, директор на Съвместния цен-
тър за обучение, симулации и анализ 
към Института за информационни 
и комуникационни технологии при 
БАН, в страната ни усилено се рабо-
ти за подобряване нивото на кибер-
сигурността. Основна тежест имат 
силовите министерства в интегри-
рания модел за сигурност. Минис-
терството на отбраната е изгради-
ло Център за управление и реагиране 

на компютърни инциденти, а в МВР 
съществува отдел, занимаващ се 
само с киберпрестъпления. Все още 
са недостатъчни изследователските 
дейности в областта. През 2010 г. 
Институтът за информационни и 
комуникационни технологии при БАН 
става част от европейска мрежа на 
центрове по компетентност в сфе-
рата на киберсигурността, а основ-
ната цел е изследването на заплахи-
те и рисковете в интернет.4

От съществено значение за ки-
берсигурността в страната е наци-
оналният координатор по киберси-
гурност. функциите и задачите му 
включват осъществяване на връзки 
със съответни подобни звена или 
структури в страните партньорки 
на България, осигуряване експертна 
помощ на партньорските страни за 
промени в законодателството по 
отношение на инкриминиране на ком-
пютърните престъпления, борбата 
с кибертероризма, реализацията на 
проекти, насочени към предизвестя-
ване за поява на нови киберопаснос-
ти (вируси, възможности за хакерски 
атаки и др.), както и превенция на 
борбата с кибератаките.5

С решение на Министерския съвет 
от март 2009 г. правителството оп-
редели председателя на Държавната 
агенция за информационни техноло-
гии и съобщения (ДАИТС) за наци-
онален координатор по киберсигур-
ността. След преструктурирането 
на ДАИТС през септември 2009 г. в 
Изпълнителна агенция „Електронни 
съобщителни мрежи и информацион-
ни системи“  към Министерство на 
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията няма данни 
за ново решение на Министерския 
съвет за национален координатор по 
киберсигурност, което показва липса 
на държавническа воля и усилия, на-
сочени към решаването на проблеми 
свързани с киберсигурността.

Основната цел на Инвестицион-
ния план-програма на Министерс-
твото на отбраната до 2020 г. е да 
осигури придобиване на способнос-
ти, заложени в Плана за развитие 
на въоръжените сили, като формира 
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единна интегрирана рамка на капи-
таловите разходи, включващи при-
добиване, интегрирана логистична 
поддръжка, извеждане от въоръжение 
и/или модернизация на въоръжение, 
техника, оборудване и инфраструк-
тура на отбраната, чрез реализация 
на инвестиционни и инфраструктур-
ни проекти.6

В инвестиционния план-програма 
е включен приоритетен проект 12 
„Кибернетична сигурност“. Основна-
та му цел е изграждане на необходи-
ма инфраструктура за способността 
киберсигурност. За целта е изготве-
на Концепция за изграждане на от-
бранителна способност.7

Системата „Киберотбрана“ на 
Министерството на отбраната и 
Българската армия е предназначена за 
постигане на конкретна способност 
от плана за развитие на въоръжените 
сили – киберотбрана, което включва:

• осигуряване на способности за 
киберзащита на съществуващи, из-
граждани и предстоящи за изгражда-
не системи и мрежи на Министер- 
ството на отбраната и Българската 
армия;

• придобиване на възможности за 
участие в операции (коалиционни, съюз-
ни или национални) по киберотбрана;

• изграждане, поддържане и разви-
тие на център за научни изследвания 
и развитие в областта на киберза-
щита, център за наблюдение и ана-
лиз на КИС, център за реагиране и 
възстановяване на КИС, център за 
обучение по киберзащита.

За решаване на проблемите с ки-
бернетичната сигурност се развиват 
институционалният и гражданският 
потенциал за противодействие сре-
щу киберпрестъпността. Провеждат 
се различни инициативи и се осъщес-
твява сътрудничество в сектора на 
високите информационни и комуника-
ционни технологии на частния бизнес. 
Освен това международното сътруд-
ничество в областта на превенцията 
и реагирането на компютърни инци-
денти е част от политиката за си-
гурност на ЕС и НАТО.8 

Като основен проблем на кибер-
нетичната защита в целия ЕС може 

да се определи недостатъчното рав-
нище на защитата срещу инциденти, 
рискове и заплахи във виртуалната 
среда. Този проблем засяга всички 
елементи на обществото и икономи-
ката (държавно управление, органи-
зации, предприятия и потребители). 
Редица сектори имат ключова роля 
за икономиката, обществото и си-
гурността и техните информацион-
ни системи трябва да функционират 
надеждно и безпрепятствено. Сред 
тези сектори са банковото дело, 
фондовите борси, производството, 
преносът и разпределянето на енер-
гия, транспортът (въздушен, желе-
зопътен, морски), здравеопазването, 
секторите, играещи съществена роля 
за ключовите интернет услуги и пуб-
личните администрации. От резолю-
цията на Европейския парламент от 
22 ноември 2012 г. относно киберне-
тичната сигурност и отбрана, става 
ясно, че както на национално, така и 
на съюзно равнище все още инвести-
циите в научноизследователска и раз-
война дейност не са достатъчни.

Вследствие на минали инциденти 
с киберсигурността държавите член-
ки започват да провеждат собствена 
политика и да въвеждат регулатор-
ни разпоредби. Некоординираните 
действия обаче могат да доведат до 
разпокъсаност на мерките и до въз-
никване на пречки. Освен това раз-
ходите за еднотипни мероприятия, 
работещи в повече от една държава 
членка, могат и да се увеличат.

Други фактори, които влияят вър-
ху киберсигурността, са разликата в 
нивата на националните капацитети 
в ЕС, което е пречка за доверие меж-
ду партьорите за сътрудничество и 
обмен на информация; недостатъч-
ният обмен на информация за инци-
денти, рискове и заплахи. Повечето 
инциденти остават недокументира-
ни и незабелязани главно поради не-
желанието на предприятията да об-
менят такава информация от страх 
за репутацията им.

В момента редица европейски 
страни са обединени в общ проект, 
наречен FESTOS (Foresight of Evolving 
Security Threats Posed by Emerging 
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Technologies), чиято цел е да предска-
же по какъв начин новите технологии 
могат да бъдат използвани за теро-
ристични цели. Някои от потенциал-
ните оръжия в близките десетилетия 
включват роботи терористи, нови 
опасни химикали, както и нови мате-
риали, изработени по био- или нано-
технологии. Европейският съюз пред-
лага да се криминализира създаването 
и използването на програми, които 
превземат голям брой компютри от 
нищо неподозиращите им собствени-
ци и впоследствие ги използват, за да 
генерират разрушителни кибератаки 
срещу обществени и частни интер-
нет сървъри. Ярък пример за такава 
програма е т.нар. botnet.

В днешно време глобалната мре-
жа предоставя огромни възможности 
и се превръща в един от най-мощ- 
ните инструменти за напредък в све-
та. Водеща роля в изграждането и 
оперативното управление на интер-
нет има все още частният сектор. 
Съществена особеност на новата сре-
да обаче е липсата на правителствен 
надзор или правителствено регламен-
тиране, затова все по-наложително 
е да се формулират ясни изисквания 
за прозрачността, отчетността и 
сигурността. Работейки в тази на-
сока, през февруари 2013 г. Европей-
ският съюз предложи Стратегия за 
киберсигурност. В този документ се 
изясняват ролите и отговорностите, 
определят се необходимите действия 
за ефективна защита и безопасност, 
очертават се основните принципи на 
киберсигурността и правата на граж-
даните при работа в онлайн среда. В 
нея се подчертава, че основните цен-
ности и норми, формулирани в Лиса-
бонския договор9 и законодателството 
на ЕС, трябва да важат както в циф-
ровия, така и във физическия свят.

Принципите за киберсигурност, 
изведени от Договора и формулирани 
в Стратегията10, са следните:

• Защита на основните права, 
свободата на изразяване на мнение, 
личните данни и неприкосновеността 
на личния живот. За да се гаранти-
ра киберсигурността, трябва да се 
спазват основните права и свободи, 

залегнали в хартата на основните 
права на Европейския съюз, и на ос-
новните ценности на ЕС, както и 
да се използват сигурни мрежи и 
системи. А обменът на лични дан-
ни трябва да е в съответствие със 
законодателството на ЕС, като се 
гарантират правата на личността в 
тази област.

•Достъп за всички. Всеки трябва 
да има възможност за достъп до ин-
тернет и да може безпрепятствен-
но да обменя информация. Целостта 
и сигурността на интернет трябва 
да бъдат гарантирани, за да се пре-
достави безопасен достъп за всички.

• Демократично и ефикасно управ-
ление с участието на много заинтере-
сувани страни. ЕС потвърждава зна-
чението на всички заинтересувани 
страни в управлението на интернет 
и подкрепя този управленски подход с 
участието на много заинтересувани 
страни. Голяма част от тях се със-
тои от неправителствени организа-
ции, които участват в оперативно-
то управление на интернет ресурси, 
протоколи и стандарти, както и в 
бъдещото развитие на интернет.

• Споделена отговорност за гаран-
тиране на сигурността. Поради нарас-
тването на рисковете и заплахите 
за сигурността в киберпространс-
твото всички участници, независимо 
дали са публични органи, представи-
тели на частния сектор или отделни 
граждани, трябва да осъзнаят тази 
споделена отговорност, да предпри-
емат действия, за да защитят себе 
си, а ако е необходимо, да осигурят 
координиран отговор с цел укрепване 
на киберсигурността.

Целта на ЕС е да гарантира вир-
туална среда, осигуряваща възможно 
най-голяма свобода и сигурност за 
всички. Във връзка с това се пред-
лагат стратегически приоритети и 
конкретни действия с краткосрочен 
и дългосрочен характер. Те включ- 
ват разнообразни инструменти на 
политиките с участието на различ-
ни страни като институции на ЕС, 
държави членки или промишленост-
та. В стратегията са изведени пет 
приоритета за справяне с предиз-
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викателствата на киберпространс-
твото: постигане на устойчивост 
на киберпространството; чувстви-
телно намаляване на киберпрестъп-
ността; разработване на политика 
за кибернетична отбрана и изгражда-
не на капацитет във връзка с Обща-
та политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО); разработване на промишле-
ни и технологични ресурси, необходи-
ми за киберсигурността; създаване 
на последователна международна по-
литика на Европейския съюз относно 
киберпространството и насърчаване 
на основните ценности на ЕС.

За се подобри устойчивостта на 
европейското киберпространство, 
всички заинтересувани страни тряб-
ва да си сътрудничат ефективно за 
противодействие на кибернетични-
те рискове и заплахи с трансграничен 
характер, за откриване и справяне 
с инциденти и да координират дей- 
ствията си при извънредни ситуации. 
Това би засилило вътрешната сигур-
ност в ЕС и би допринесло за по-доб-
рото функциониране на вътрешния 
пазар.

• През 2004 г. е създадена Европей-
ска агенция за мрежова и информаци-
онна сигурност (ENISA), базирана в 
Кипър. Тя е натоварена с поддръжка 
на мрежовата сигурност на европейс-
ките институции и с разработване на 
предупредителни системи, които да 
ги бранят от онлайн посегателства. 
Държавите членки са задължени да 
събират информация за киберзаплахи и 
да ги докладват в Брюксел.11 В процес 
на договаряне между Съвета и Парла-
мента е нов регламент за укрепване и 
модернизиране мандата на ENISA.

• Европейската комисия разработ-
ва и предлага през февруари 2013 г. по-
литика за мрежова и информационна 
сигурност (МИС).12 Насочена е към 
подобряване сигурността на интер-
нет и другите мрежи и информаци-
онни системи, които са в основата 
на услугите, поддържащи функциони-
рането на нашето общество. Цели 
се да се установят общи минимал-
ни изисквания за МИС на национално 
равнище, които задължават държа-
вите членки да определят национал-

ни компетентни органи за МИС, да 
създадат добре функциониращ екип за 
незабавно реагиране при компютърни 
инциденти и да приемат национални 
стратегии и планове за сътрудничес-
тво в сферата на МИС.

• През 2012 г. е създаден екип с 
постоянен мандат за незабавно ре-
агиране при компютърни инциден-
ти – Център за реагиране на ком-
пютърни инциденти (CERT-EU). Той 
е отговорен за сигурността на ин-
формационните системи на инсти-
туциите, агенциите и органите на 
ЕС. Държавите членки организират 
на национално и институционално 
равнище денонощна „стража“ срещу 
кибератаки и се предупреждават за 
подготвяни нападения.

• Рамковата директива за елек-
тронните съобщителни мрежи и ус-
луги13 изисква от доставчиците на 
електронни комуникации да прилагат 
подходящо управление на рисковете 
за своите мрежи и да докладват за 
значителни нарушения, свързани със 
сигурността.

• Механизмът за свързване на Ев-
ропа (МСЕ) ще предостави финансо-
ва подкрепа за ключови инфраструк-
тури, които свързват капацитета 
на държавите членки в сферата на 
МИС, а по този начин би се улесни-
ло сътрудничеството в рамките на 
ЕС.

• Планират се и се провеждат 
учения за действия при инциденти 
в киберпространството на европей-
ско равнище, чрез които се тест-
ват механизмите за сътрудничество 
между държавите членки и частния 
сектор. Първото учение с участие-
то на държавите членки е проведе-
но през 2010 г. (Cyber Europe 2010), а 
второто учение, в което се включ- 
ва и частният сектор, е през октом-
ври 2012 г. (Cyber Europe 2012). Симу-
лационно учение с участието на ЕС 
и САщ е през ноември 2011 г. (Cyber 
Atlantic 2011). За следващите години 
се планират допълнителни учения, 
включително с международни парт-
ньори.

• Провеждат се инициативи за 
повишаване на осведомеността чрез 
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публикуване на доклади, организиране 
на работни форуми на експерти и 
развитие на публично-частните парт- 
ньорства. Гарантирането на сигур-
ността на киберпространството е 
отговорност на всички потребители. 
Затова всички крайни потребители 
трябва да бъдат осведомени за рис-
ковете, пред които се изправят във 
виртуалното пространство и как да 
прилагат прости мерки за защита. 
Европол, Евроджъст и националните 
органи за защита на данни също рабо-
тят за повишаване на осведоменост-
та. Например през октомври 2012 г. 
ENISA, заедно с някои държави член-
ки, провежда за първи път Европейс-
ки месец на киберсигурността.

Киберпрестъпленията са едни от 
най-бързо разрастващите се и най-
трудно разкриваеми форми на пре-
стъпност. Те стават все по-сложни 
и мащабни и поради анонимността 
в интернет са с нисък риск за пре-
стъпниците. За да бъде борбата с 
тях успешна, са необходими:

• Силно и ефективно законодател-
ство. Конвенцията на Съвета на 
Европа за престъпленията в кибер-
нетичното пространство (извест-
на като Будапещенска конвенция) 
е обвързващ международен договор, 
който предоставя ефективна рамка 
за приемането на национално законо-
дателство. Будапещенската конвен-
ция за киберпрестъпления е основа 
за международно сътрудничество и 
е отворена за приемане от трети 
държави. Освен това тя предоставя 
модел за разработване на национално 
законодателство в областта на ки-
берпрестъпленията. Друг документ 
е Директивата за борба със сексу-
алната експлоатация на деца и дет- 
ската порнография в онлайн среда. 
Предстои да се приеме Директива 
относно атаките срещу информаци-
онните системи, по-специално тези, 
при които се използват ботмрежи.

• Подобрен оперативен капацитет 
за борба с киберпрестъпленията. Всич-
ки държави членки се нуждаят от 
ефективни национални звена за борба 
с киберпрестъпността.

• Подобряване на координацията 

на равнище ЕС чрез сътрудничество 
и съвместна работа на правоприлага-
щите и съдебните органи, публичните 
и частните заинтересувани страни.

Изграждането на капацитет за ки-
бернетична отбрана следва да се кон-
центрира в областта на откриване-
то, реагирането и възстановяването 
от сложни заплахи за киберсигурност-
та. Трябва да се координират усили-
ята на ЕС и НАТО за подобряване 
устойчивостта на критични прави-
телствени, отбранителни и други 
информационни инфраструктури, от 
които зависят членовете на двете 
организации.

Много от продуктите и услугите 
в областта на ИКТ и решения в об-
ластта на сигурността са разполо-
жени извън ЕС. От ключово значение 
е да се гарантира, че произведените 
в ЕС и в трети държави хардуерни 
и софтуерни компоненти са надежд-
ни, сигурни и гарантират защитата 
на личните данни. Направленията в 
тази област са:

• Стимулиране изграждането на 
единен пазар за продукти в областта 
на киберсигурността. Високо ниво на 
сигурност може да бъде гарантирано 
единствено ако всички участници във 
веригата на стойността (например 
производители на оборудване, разра-
ботващи софтуер, доставчици на ус-
луги на информационното общество) 
превърнат сигурността в свой при-
оритет. Трябва да се засилят сътруд-
ничеството и прозрачността по от-
ношение на сигурността на ИКТ-про-
дуктите, внедряването на сигурни ре-
шения и провеждането на подходящо 
управление на риска. Приоритет ще 
бъдат разработването на стандарти 
за сигурност в целия ЕС и стимулира-
нето на сертифицикацията в систе-
мата на изчислителните области.

• Насърчаване на инвестициите в 
научноизследователската и развойна-
та дейност и в иновациите. Могат и 
би трябвало да се използват потен-
циалните възможности, които ще 
даде Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации „хоризонт 
2020“ . Тя ще започне да се изпълнява 
през 2014 г. и ще подкрепя изследва-
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ния в областта на решения за сигур-
ни „от край до край“ ИКТ.

Политиката на ЕС би трябвало да 
се ръководи от основните ценности 
на общността – човешко достойн-
ство, свобода, демокрация, равенс-
тво, принцип на правовата държава 
и зачитане на основните права. За 
да бъде постигната и гарантирана 
киберсигурността, ЕС трябва да си 
сътрудничи с международни партньо- 
ри и организации, частния сектор и 
гражданското общество. Важни еле-
менти от политиката са прилагане-
то на съществуващите международ-
ни закони в киберпространството, 
насърчаването на откритостта и 
свободата на интернет, както и раз-
работването на морални и етични 
норми на поведение. Европейската 
общност трябва да следва съгласу-
вана политика по въпросите на ки-
берпространството, която да бъде 
насочена към засилване на ангажира-
ността и по-стабилни отношения с 
ключови международни партньори и 
организации, както и с гражданското 
общество и частния сектор – напри-
мер САщ, Съвета на Европа, ОИСР, 
ООН, ОССЕ, НАТО, Африканския 
съюз, ASEAN и Организацията на 
американските държави (ОАД).

функционирането на основните 
информационни инфраструктури е 
важно и се подпомага от междуна-
родно сътрудничество чрез обмен 
на най-добри практики и на инфор-
мация, ранно предупреждение, съв-

местни учения за управление на ин-
циденти, укрепване на мрежите за 
сътрудничество относно защитата 
на критичната информационна ин- 
фраструктура (CIIP) и др.

В днешния взаимосвързан свят 
киберпрестъпленията не се огранича-
ват от държавните граници. Всички 
потребители на глобалната мрежа, 
международните организации и инс-
титуции, органите на отделните дър- 
жави, неправителствените организа-
ции и бизнесът, трябва да поемат 
отговорност и да си сътрудничат за 
укрепване на киберсигурността.

Като се имат предвид сложност-
та на въпроса и разнообразният кръг 
от участници, централизираният ев-
ропейски надзор не е решение. Наци-
оналните правителства са в най-доб-
ра позиция да организират мерки за 
превенция и реакция на инциденти и 
атаки в киберпространството и да 
установят контакти и мрежи с учас-
тието на частния сектор и широка-
та общественост в съответствие 
със своите политически направления 
и правни рамки. В същото време по-
ради теоретично или практически 
безграничния характер на рисковете 
ефективният отговор на национално 
равнище често налага координиране и 
участие на равнище ЕС. За да се га-
рантира ефективността, мерките по 
киберсигурността трябва да обхва-
щат трите основни аспекта – мре-
жова и информациона сигурност, от-
брана и сигурност и правоприлагане.

фиг. 1. Взаимодействие на звената и органите на национално  
и на равнище ЕС14
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На национално равнище България, 

като член на Европейския съюз, има 
изградени структури в различни ве-
домства за работа по въпроси на 
устойчивостта на киберпространс-
твото, киберпрестъпността и от-
браната, които в перспектива се 
очаква да оптимизират своята дей-
ност. Освен това би било добре да 
се насърчава обменът на информация 
между националните структури и 
частния сектор, за да се поддържа 
общ възглед за различните заплахи, 
с цел по-добро разбиране на новите 
тенденции – както за осъществяване 
на кибератаки, така и за ускоряване 
на ответните действия.

Приемането на новото предложе-
ние за директива15 за мреки за гаран-
тиране на високо общо равнище на 
мрежова и информационна сигурност 
ще създаде рамка за сътрудничество 
посредством мрежа от национални 
компетентни органи за обмен на ин-
формация.

На равнище ЕС вече съществу-
ват няколко институции, свързани 
с киберсигурността – ENISA, Евро-
пол/EC3, Европейска агенция по от-
брана (ЕАО) и Европейска служба за 
външна дейност (ЕСВД). Това са три 
агенции, действащи съответно в об-
ластта на мрежовата и информаци-
онната сигурност, правоприлагането 
и отбраната, и една служба. Държави-
те членки имат свои представители 
в агенциите и предлагат платформи 
за координиране в редица области, 
особено по отношение на анализа 
на тенденциите, оценката на риска, 
обучението и обмена на най-добрите 
практики на равнище ЕС.

Европейската агенция по отбрана 
(EDA) и Центърът за киберотбрана 
на НАТО в Естония си сътрудничат 
в проучвания и възможностите за 
изграждане на киберотбраната. Ос-
новни области в сътрудничеството 
са обучението, създаването на обща 
терминология и съвместните изсле-
дователски проекти. Сътрудничест-
вото между двете организации цели 
да се избегне дублирането на дейнос-
ти и по-ефективното разпределяне 
на ресурсите.16

Тъй като 21 държави членки от 
общо 2717 са едновременно членки на 
ЕС и НАТО, трябва да се споменат 
структури и инициативи на НАТО в 
областта на киберзащитата:

• 2002 г. – НАТО одобрява програ-
ма за киберзащита;

• януари 2008 г. – утвърдена е офи-
циалната политика на НАТО в об-
ластта на киберсигурността;

• април 2008 г. – утвърдена е съв-
местна концепция за киберзащита;

• август 2008 г. – НАТО утвърж-
дава указания за сътрудничество в 
областта на киберзащитата с парт-
ньори и международни организации;

• 2008 г. – създаване на NCDMA 
(NATO Cyber Defence Management 
Authority);

• 2008 г. – сертифициран е цен-
търът за киберзащита в Естония 
(CCD COE);

• април 2009 г. – приета е Рам-
ка за сътрудничество в областта на 
киберзащитата със страните парт-
ньорки;

• 2009 г. – второ учение на НАТО 
по киберзащита NCDEX 09;

• 2010 г. – НАТО създава дирек-
ция ESCD (Emerging Security Challeng 
Division);

• септември 2010 г. – NC3A на 
НАТО анонсира документ (White 
Paper) – Multinational Cyber Defence 
Programme;

• ноември 2010 г. – проведено е 
трето учение на НАТО по киберза-
щита – Cyber Coalition 2010, в което 
участва и България;

• ноември 2010 г. – разработен е 
финален вариант на Меморандум за 
разбирателство между България и 
НАТО;

Структури на НАТО по киберза-
щита са:

• ESCD (Emerging Security Challeng 
Division);

• Strategic Commands;
• NCDMA/NCDMB – орган за ръ-

ководство и управление по киберза-
щита на НАТО;

• NC3A/NC3B – Агенция на НАТО 
за консултации, командване и контрол 
и съответно С3 борда на НАТО;

• NCSA – Агенция на НАТО за КИС;
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• NIATC – Технически център на 
НАТО за информационна сигурност;

• NCIRC – Център за отговор на 
компютърни инциденти;

• NATO Cooperative Cyber Defence 
Centre of Excellence Tallinn, Estonia 
(NATO CCD COE)18 – Център за ки-
берзащита и отбрана.

Важен елемент от европейската 
политика за киберсигурност е създа-
ването на планове за сътрудничество 
на национално равнище или на равнище 
ЕС при сериозни инциденти или атаки 
в киберпространството с трансгра-
ничен характер. За целта е необхо-
димо да се поддържа по-тесен инфор-
мационен обмен между държавите 
членки относно сериозни инциденти 
или атаки в киберпространството. 
Механизмите за отговор се очаква 
да бъдат различни в зависимост от 
естеството, размера и трансгранич-
ните последствия от инцидента.

Ако има данни, че инцидентът 
е свързан с престъпление, Европол/
EC3 следва да бъде информиран, така 
че да може, заедно с правоприлагащи-
те органи от засегнатите държави, 
да започне разследване, да осигури 
доказателствата, да разкрие извър-
шителите и да гарантира тяхното 
съдебно преследване.

В случай на данни за кибершпио-
наж или заплахи за националната си-
гурност съответните органите на 
държавата ще информират своите 
партньори, че са обект на нападение, 
за да се организира защита. В тези 
случаи биха могли да се задействат 
механизми за ранно предупреждение 
или процедури за управлението на кри-
зи. Особено сериозни инциденти или 
атаки в киберпространството биха 
могли да представляват достатъч-
но основание за държава членка да се 
позове на клаузата за солидарност на 
ЕС (член 222 от Договора за функ-

ционирането на Европейския съюз). 
Ако има опасения, че в резултат на 
инцидент са застрашени лични дан-
ни, следва да бъдат включени наци-
оналните органи за защита на дан-
ните или националният регулаторен 
орган в съответствие с Директива 
2002/58/ЕО.

Киберсигурността може да се 
гарантира само при сътрудничест-
во, ангажираност и партньорство с 
участието на много страни. Освен 
на равнище държава силна подкрепа 
и ангажираност са необходими и от 
страна на частния сектор и граждан-
ското общество, които са ключови 
участници при подобряване нивото 
на сигурност и защитата.

Общата цел на европейската по-
литика за киберсигурност е да се по-
виши нивото на защита срещу инци-
денти, рискове и заплахи в целия ЕС. 
Основните цели са:

• да се въведе общо минимално 
ниво на сигурност и по този начин 
да се повиши общото ниво на готов-
ността и ответните действия;

• да се подобри сътрудничество-
то в ЕС с цел да се противодейства 
ефективно на трансгранични инци-
денти и заплахи;

• да се създаде култура на управ-
ление на риска и да се подобри обме-
нът на информация между частния и 
публичния сектор.

Гарантирането на киберсигурност-
та е от жизненоважно значение за 
доброто функциониране на общество 
и държава. Поради трансграничния 
характер на проблема е наложителна 
намесата на ЕС в областта на поли-
тиката за киберсигурност. Това е оп-
равдано от гледна точка на принципа 
на субсидиарност и по-високата ефек-
тивност на политиките на равнище 
ЕС, в сравнение с отделните некоор-
динирани национални политики.
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здравеопазване и някои интернет услуги, 
имащи ключово значение за основните 
икономически и социални процеси, като 
платформите за електронна търговия и 
социалните мрежи). Общо този проблем е 
означен като „мрежова и информационна 
сигурност (МИС)“ .

16 http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/ 
2013/04/10/eda-cooperative-cyber-defence-
centre-of-excellence-establish-liaison

17 От 1 юли 2013 г. Хърватия става член 
на ЕС, с което страните, споделящи общо 
членство в ЕС и НАТО, стават 22.

18 https://www.ccdcoe.org/
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Съвременното общество неиз-
бежно се превръща в информа-
ционно. Най-общо то се харак-

теризира с преразпределяне на налич-
ните материални, културни, научни и 
властови ресурси, при което ключово 
значение има начинът на обработва-
не, обменяне и съхраняване на инфор-
мацията. Създават се нови техноло-
гии, които обслужват процеса, а една 
от авангардните разработки в тази 
насока е интернет.

За отправна точка в изграждане-
то на тази технология се приема да-
тата 29 октомври 1969 г., когато в 
Калифорнийския университет се про-
вежда демонстрация на комуникация 
с компютри в Станфордския изсле-
дователски институт в Сан фран-
циско, посредством обмен на единич-
ни пакети (групи) от данни.

Първоначалната идея при създава-
нето на компютърната мрежа е да 
се предложи способ за улеснен обмен 
на научна информация в затворен 
кръг от академични и военни инсти-
туции. Осъзнаването на факта, че 
тази нова технология дава възмож-
ност за споделяне на информация в 
световен мащаб, за общуване и раз-
влечение води до нейното глобализи-

ране и превръщане в мощен инстру-
мент за промени в начина на живот 
за голяма част от хората по света.

Интернет е уникална компютър-
на технология с няколко основни ха-
рактеристики:

• бърз темп на разрастване: броят 
на потребителите за периода 1999 – 
2012 г. се е увеличил от 171 млн. на 
над 2,4 млрд.; за България – 3,5 млн. 
души, или 51% от населението11;

• глобален обхват – осигурява до-
стъп на потребителите от различ-
ни страни и континенти, независи-
мо от тяхното местоположение, а 
така се преодоляват ограниченията 
на разстоянието;

• нееднороден състав – обединява 
потребители от целия свят, ком-
пютри и хардуер от различни произ-
водители, разнообразни операционни 
системи и софтуер;

• отворен характер – лесна за ус-
вояване и използване; потребителс-
кият интерфейс е стандартен, асо-
циативен и осигурява удобна работна 
среда;

• лесно ползване – прилагат се 
стандартни методи и начини за по-
лучаване и предаване на данни;

• универсалност – в интернет 

ПРОБЛЕМНО ПОЛЗВАНЕ  
НА ИНТЕРНЕТ –  

КОНЦЕПТУАЛНИ МОДЕЛИ

Д-р Иван БОНЕВ

The paper „Problematic Internet use – conceptual models“ (author Ivan Bonev, MD, PhD, 
Military Medical Academy) outlines the main conceptual models, describing the problematic 
use of the Internet. Currently, there are two main research directions in thinking – the first 
one perceives and analyzes this phenomenon as a new psychiatric disorder, and the second 
one views it as a manifestation of dysfunction, but only in specific online activities. At this 
stage, there are no clear empirical findings and clinical interpretations of this phenomenon. 
Proliferation of different labeling concepts is an expression of uncertainty.  Further studies 
should focus not only on the descriptive, but also on the predictive significance of this 
psychological phenomenon.

Key words: problematic internet us, harm, dependency, addiction
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може да се намери почти всичко и да 
се използва за различни неща;

• висока степен на надеждност – 
предполага се, че не е възможно едно- 
временно да пропадне цялата мрежа;

• децентрализирана организация – 
смята се, че интернет е най-демок-
ратична в света.

От една страна, тази технология 
открива алтернативни и независими 
възможности за удовлетворяване на 
разнообразни личностни потребнос-
ти (познание, приятелство, общува-
не, принадлежност и афилиация, кон-
куриране, одобрение, уважение, при-
знание и интимност), но от друга, 
поставя непознати предизвикателс-
тва пред човешката психика.

Идеята, че даден индивид може да 
стигне до психичен проблем при пол-
зване на интернет, както при упот-
реба на психоактивно вещество, се 
оценява противоречиво и поражда 
научни дискусии и изследвания. Различ-
ни проучвания представят данни, че 
някои хора проявяват психична дис-
функция и преживяват отрицателни 
последици от прекомерно време, от-
делено за ползване на интернет. За-
това съвременните научни търсения 
се фокусират върху идентифициране 
на факторите, отключващи тази 
дисфункция, създаване на концептуал-
ни и обяснителни модели и обсъжда-
не на насоки превенция и терапия. 
Изследват се и взаимовръзките меж-
ду ползването на интернет и някои 
други психопатологични прояви.10

Всеки ден нови потребители „вли-
зат“ за първи път в мрежата, а дру-
ги пък може би осъзнават, че тя ги 
„впримчва“ така, че трудно могат да 
се освободят от нейното влияние. В 
световно проучване почти 10% от 
потребителите и 42% от участва-
щите в онлайн игри твърдят, че са 
зависими от интернет.5 Всеки шести 
студент в САщ и всеки четвърти 
в Австралия споделя, че има познат, 
който е пристрастен към интер-
нет.23 Появяват се и първите реакции 
на загриженост. В Пекин е разкрита 
клиника за лечение на зависимост към 
интернет, която за кратко време се 
разраства от 40 на 300 болнични лег-

ла15, а в Република Корея е създаден 
център за профилактика и подпомага-
не на зависими към интернет. В Гер-
мания функционира специално селище 
за подпомагане на деца, пристрасте-
ни към интернет.17

Няма съмнение, че колкото пове-
че хора консумират алкохол или игра-
ят хазарт, толкова повече ще имат 
психични и поведенчески проблеми, 
свързани с алкохола или хазарта. На 
базата на това заключение логично 
може да се предположи, че при пол-
зването на интернет от толкова 
много хора, също е вероятно да се 
проявят психични и поведенчески 
проблеми. Различните публикации в 
тази насока биха могли да се пренеб-
регнат като поредна сензация, но со-
циалната значимост на въпроса пос-
тавя необходимостта от неговото 
концептуализиране и обсъждане.

Все още липсват общоприета де-
финиция и единни критерии за иден-
тифициране и оценяване на психич-
ните и поведенческите проблеми, 
кореспондиращи с ползването на 
интернет. В научната общност се 
прилагат няколко модела за обясня-
ването им.

Първият модел е твърдо клинич-
но ориентиран и прави паралел със 
зависимостта към вещества. Изсле-
дователите, прилагащи този модел, 
въвеждат термини като злоупотреба 
с интернет1, пристрастеност към ин-
тернет24, зависимост към интернет14. 
Тези автори акцентират върху пред-
полагаемата връзка със субстанциал-
ните разстройства, като посочват, 
че е налице сходен набор от симп-
томи:

• повтарящ се поведенчески мо-
дел, въпреки неблагоприятните пос-
ледици от него;

• намален контрол над поведени-
ето;

• поява на възбуждащ подтик 
(craving) непосредствено преди ини-
цииране на поведението;

• хедонистичен (преживяване на 
удоволствие) елемент по време на 
поведенческата изява;

• многократни неуспешни опити 
да се намали или спре влошаването, 
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което настъпва в основни области 
на житейското функциониране на 
потребителя;

• белези на повишен толеранс и 
симптоми на отнемане, разглеждани 
като израз на невробиологична адап-
тация.7

Едно от интересните изследвания 
в тази насока е свързано с допускане 
на паралел между пет вида зависимос-
ти към поведенчески активности и 
четири вида към субстанции. Оказва 
се, че поведенческата зависимост към 
интернет значимо корелира както 
със зависимостта към алкохол, цига-
ри, кофеин и шоколад, така и с пове-
денческата зависимост към игри, гле-
дане на телевизия, хазарт и физически 
упражнения. Тези, които са показали 
по-висока тенденция на зависимост 
към вещества, са имали и по-висока 
към поведенчески активности. Въз 
основа на данните от проучването 
авторите правят извода, че припок-
риващите се зависимости предпола-
гат обща основа на индивидуалната 
предразположеност за пристрастява-
не както към вещества, така и към 
поведение.

В подкрепа на клиничния модел е 
още едно изследване, в което по вре-
ме на онлайн игра се осъществява 
мозъчно картографиране и се полу-
чават данни за промени в количест-
вото на някои мозъчни невротранс-
митери (допамин, серотонин и ендо-
генни опиоиди). Дисфункцията в тези 
невротрансмитерни системи води до 
преживяване на чувство на интензив-
на еуфория и засилване търсенето на 
възнаграждаващо поведение. Смята се, 
че неблагоприятният ефект на невро- 
трансмитерната дисфункция се про-
явява при вземане на решения, осигу-
ряващи краткосрочни печалби, без да 
се отчитат евентуални дългосрочни 
загуби, а в крайна сметка се стига 
до зависимост. Тези данни дават въз-
можност за обсъждане на биологична-
та (биохимичната) основа на пробле-
мите при ползване на интернет.

Критиците на този модел обаче 
привеждат няколко довода.

Първо, в опит да се представят 
в приемлив вид негативните ефекти 

на социалната стигматизация, тер-
мините злоупотреба, зависимост и 
пристрастяване се използват като 
евфемизми. Това създавало обърква-
не, тъй като се размивала съдържа-
телната им значимост.6

Второ, разширяването на общо-
известния модел на зависимостта 
посредством етикетиране на нездра-
вословни поведенчески прояви като 
„зависимости“ можело да доведе 
до нарастване на техния брой, тъй 
като потребителите биха намирали 
извинение за неконтролируемото си 
поведение, а околните биха тълкува-
ли липсата на контрол като заболя-
ване, за което обществото не може 
да направи нищо.2

Трето, все още липсвала ясна емпи-
рична подкрепа за валидизиране на по-
веденческите проблеми при ползване-
то на интернет като патология и „е 
твърде рано този феномен да се опре-
деля като психично разстройство“.22

Вторият модел търси сходства с 
нарушенията на импулсния контрол. 
Това са поведенчески разстройства, 
чиято основна характеристика е не-
възможността за противопоставяне 
на вътрешен импулс да се извърши 
действие, което е вредно за лицето 
или за други хора.2

Идеята, че истинска зависимост 
може да съществува, дори когато не 
се отнася за психотропни вещества, е 
популяризирана още през 70-те години 
на миналия век. Според нея пристраст- 
ността на зависимите е твърде спе-
цифично преживяване, за което ре-
акцията към определено химично ве-
щество е само пример. Именно тази 
идея дава основание на някои автори 
да обясняват проблемното ползване 
на интернет като поведенческа зави-
симост. Смята се, че нарушенията се 
появяват при свръхстимулация, при 
дисбаланс в процесите на възнаграж-
даване и инхибиране или при комбини-
рането на тези фактори.3

Друг изследовател9 също предпо-
лага, че зависимостите към техно-
логиите се основават по-скоро на 
поведенчески, отколкото на биохи-
мичен механизъм и отразяват взаи-
моотношението човек – технология. 
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Той предлага термина проблемно 
ползване за описанието на индивиди, 
които прекарват онлайн ексцесивен 
период от време. Дефиницията му за 
този феномен е: индивидът ползва 
интернет за такива периоди от вре-
ме, които водят до преживяване на 
психичен дискомфорт и до проблеми 
в професионалното, социалното, се-
мейното, финансовото, психичното 
или физическото функциониране.

Двата модела се лансират от ав-
тори, които подкрепят идеята за 
вместване на проблема в диагностич-
ната рамка на познатите психични 
разстройства. Те смятат, че при ана-
лиза на проблемното ползване на ин-
тернет следва да се имат предвид как-
то зависимостта към вещества, така 
и поведенческите зависимости.20 Тази 
идея се основава на допускането, че 
всяко психично състояние има биологи-
чен корелат и не може да се разглежда 
отделено от определени биохимични и 
неврофизиологични процеси в мозъка, 
който е основен интегриращ орган на 
психичната дейност на човека.

Съществува и трети модел, на-
сочен към описание на феномена не 
като заболяване, а по-скоро като 
група дефицити в психичната само-
регулация, които се разполагат в 
континуум на преход от норма към 
патология.9 Поддържащите този мо-
дел предлагат да се изучава връзка-
та между ползването на интернет 
в общата популация и индикаторите 
за нарушена саморегулация, а прояви-
те да се оценяват в спектър, ранжи-
ращ обичайното ползване, инциден-
тните проблеми в саморегулацията 
(разглеждани като „доброкачествен“ 
проблем) и ексцесивното ползване.3 
Въпреки че признават наличието 
на същинска патология в „крайните 
граници на спектъра“, тези изследо-
ватели смятат, че много от пот-
ребителите, идентифицирани като 
„зависими“ и „патологични“, не от-
говарят на клиничните дефиниции за 
вредни житейски последствия.

В крайна сметка може да се на-
правят три извода.

Първо, изследванията недвусмис-
лено очертават проблемното пол-
зване на интернет като проява на 
разстройство.

Второ, потвърждава се идеята, че 
учащите (в частност – студентите), 
са най-уязвими към развиване на това 
разстройство – поради лесния достъп, 
необходимостта от ползване и бързо-
то развитие на тази технология.

Трето, все още недостатъчният 
брой проучвания в тази област пос-
тавя въпроса за насочване на усили-
ята и прецизиране на научното тър-
сене в тази насока. Прецизирането 
следва да засяга неизяснени досега 
корелати на проблемното ползване, 
както и доизясняване на възрастови 
и групово обусловени различия в из-
следваните популации.

Понастоящем се оформят две ос-
нов-ни направления в изследовател- 
ското мислене – първото възприема 
и анализира този феномен като ново 
психично разстройство, а второто го 
разглежда като проява на дисфункция, 
но само в специфични онлайн дейности.

На този етап липсват както ме-
тодологично подкрепени ясни емпи-
рични резултати, така и клинични 
тълкувания на феномена. Литера-
турните данни се фокусират върху 
проблема за зависимостта към ин-
тернет, като използват препратки 
към различни понятия: привикване 
(addiction)25, зависимост (dependency)21, 
патологично ползване (pathological 
internet use)18 и проблемно ползване 
(problematic internet use)4. Различните 
етикиращи понятия са израз на не-
яснота. Най-общо, досегашните про-
учвания на ползването на интернет 
са насочени по-скоро към описание 
на поведенческите прояви, отколко-
то към предсказването им. По-на-
татъшните проучвания следва да се 
насочат не само към описателната, 
но и към предиктивната значимост 
на този психологичен феномен.
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Животът на обществото 
е съвкупност от социални 
форми на човешкото битие, 

чието съдържание се определя от от-
ношението на хората към съвмест-
ната им дейност при задоволяването 
на личните и обществените интере-
си. Днес обществото има техноло-
гично развита промишленост, което 
способства за бързо производство и 
усвояване на всякакъв вид продукция. 
Тези възможности развиват доми-
нираща потребност на членовете 
на обществото да притежават все 
по-съвършени продукти, с което се 
стимулира по-нататъшното разви-
тие на производството. Това е пред-
поставка за увеличено търсене на ин-
формация и създаване на продукти с 
по-съвършени потребителски свойс-
тва, както и на услуги, свързани с 
обработването и разпространяване-
то на самата информация.

Човечеството е единственият от 
известните колективи от живи ор-
ганизми, успяло да осигури развитие 
на естествената среда за предаване 
и приемане на информация чрез изпол-
зване на технологии. Едно от най-зна-
чимите средства е глобалната мрежа 
интернет, която предоставя въз-
можност за оперативно предаване на 
информация между хора, намиращи се 
в различни точки от земното кълбо.

Както е известно, обществото 
се развива в рамките на национал-
ните общности, които в определена 
степен се конкурират.1 Тази конку-
ренция се проявява много отчетли-
во в развитието и производството 
на информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), както и в изпол-
зването на потенциала им за пови-
шаване жизненото равнище на чле-
новете на конкретната национална 
общност.

НАУЧНИ ПРОБЛЕМИ  
НА СИГУРНОСТТА  

В ИНфОРМАЦИОННОТО 
ОБщЕСТВО

Д-р Стефко СМОЛЕНОВ, д-р Илина КОЗАРОВА-АРМЕНЧЕВА

The article „Scientific Problems of Security in the Information society“ (authors Stefko 
Smolenov and Ilina Kozarova-Armencheva) presents the problems in modern information society 
in the  new technological environment. As a result of the dynamic development of information 
and communication technologies, we have witnessed the formation of a new society recently – the 
global information society. The enormous amount of diverse information throughout the global 
information space is the main reason for the difficulties in processing it for acquiring knowledge 
and providing the theoretical definition of all problems related to personal, social and state 
information security. To overcome these challenges it is crucial that all interested parties, the 
state, civil society, scientific community, and individuals, be actively involved.

Key words: information security, global information security, risks and threats

Не е възможно 
да се решат проблемите
на това ниво на съзнание,
на което са се проявили.

Алберт Айнщайн
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Преходът на една или друга стра-
на към постиндустриалния стадий 
на развитие (една от ярко изразени-
те тенденции в глобализиращия се 
свят) не отрича наличие в тях на 
собствени национални интереси и не-
обходимост от гарантиране на си-
гурността им. Следователно инфор-
мацията, която съдейства за реали-
зация на личностните, груповите и 
националните интереси, се определя 
като ценност и трябва да бъде на-
деждно защитена.

Гарантирането на информаци-
онната сигурност е сложен процес, 
свързан с оценка, превенция и проти-
водействие на заплахите за интере-
сите на личността, обществото и 
държавата в информационната сфе-
ра. Трябва да се отчита значителни-
ят брой фактори (включително нега-
тивни), влияещи върху постигането 
на националните интереси, степен-
та на застрашеност и възможните 
последици от тяхното въздействие, 
използваните ресурси за предотвра-
тяване на отрицателното въздейс-
твие или минимизиране на последи-
ците. Информационното пространс-
тво има глобален характер, затова 
разкриването и противодействието 
на нежелани инциденти не е по сили-
те на отделна личност или държа-
ва, а е необходимо консолидиране на 
сили и средства. Още повече, че от-
делните общества са на различни 
етапи в своето развитие и поради 
това обективно не са готови да се 
включат пълноценно в усилията на 
международната информационна об-
щност за ефективно неутрализиране 
на нежеланите въздействия. Проти-
водействието съществено се услож-
нява от прехода към новата фаза на 
обществено развитие, чието начало 
е поставено в Окинавската харта за 
глобално информационно общество, 
приета през 2000 г.2

Тъй като информационното обще-
ство на първия етап ще представля-
ва някаква асоциация на страни, до-
стигнали съответни икономически, 
културни и социални параметри, а в 
частност, високо равнище на авто-
матизация на живота в общество-

то, управлението на държавата, раз-
витието на науката, образованието 
и културата. 

В т. 2 на Окинавската харта е отбе-
лязано: „Същността на социалната и 
икономическата трансформация, сти- 
мулирана от информационните тех-
нологии, се изразява в способност-
та да съдействат на хората и об-
ществото да използват знанията и 
идеите... Информационното обще-
ство позволява на хората да изпол-
зват своя потенциал и своите стре-
межи. Затова трябва информацион-
ните технологии да се използват за 
постигане на взаимодопълващите се 
цели за осигуряване на устойчиво раз-
витие, повишаване на общественото 
благосъстояние, стимулиране на об-
щественото съгласие и пълна реали-
зация на потенциала в областта на 
укрепване на демокрацията, прозрач-
но и отговорно управление на мира 
и стабилността. Постигането на 
тези цели и решаването на възник-
ващи проблеми изискват разработ-
ването на ефективни национални и 
международни стратегии...“.

Информационното общество се 
характеризира с високоинтелектуал-
ни технологии във всички икономи-
чески и социални дейности, които 
придобиват глобален характер, об-
хващайки всички сфери на социална-
та дейност на човека. В това обще-
ство заетостта в областта на услу-
гите нараства значително (над 50% 
от цялото работещо население) и се 
спазва принципът на „обучение през 
целия живот“ със свободен достъп до 
световните знания. Всеки има свобо-
дата да избира професията и живота 
си (необвързаност с работно време и 
работно място).

Отговорността за изготвяне и 
приемане на националните страте-
гии, както и за справяне с пробле-
мите и възникващите заплахи в об-
ластта на информационната сигур-
ност следва да се поема от полити-
ческата класа и научната общност 
на всяка отделна държава, както и 
от гражданското общество, инсти-
туционализирано в съответствие с 
конкретната национална норматив-
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чените обществени субекти произ-
тича от спецификата на тяхната 
основна дейност.

Политическата дейност за га-
рантиране на информационната си-
гурност се изразява в управляване 
на социалните групи в обществото. 
Целта е да се противодейства на за-
плахите за националните интереси в 
информационната сфера. Необходимо 
е управляващата социална група да 
изработи и приеме принципно важни 
за обществото решения за противо-
действие на конкретна заплаха за на-
ционалните интереси в информаци-
онната сфера, а управляващата соци-
ална група съзнателно да въздейства 
върху обществото с цел реализация 
на нейните цели за гарантиране на 
информационната сигурност.3 Така 
политическите партии формулират 
своите представи за заплахите за на-
ционалната сигурност и конкретно 
за информационната сфера, методи-
те на противодействие на тези зап-
лахи, мобилизират поддръжниците си 
да положат усилия за реализиране на 
поставените програмни цели.

Като един от най-важните субек-
ти на политическия живот държа-
вата формулира представите си за 
най-опасните заплахи за информаци-
онната сигурност за обществото, 
принципите и методите за противо-
действие на заплахите. За реализация 
на своите представи тя разполага 
със значителни организационни, кад-
рови, финансови и правови ресурси. 
Следва да оформи своите възгледи 
във вид на политически документ, 
който дава възможност на обще-
ството да оцени общата насоченост 
на дейността в тази област, а дър- 
жавните институции да съгласуват 
дейността си с провежданата поли-
тика от правителството.

Дейността за гарантиране на ин-
формационната сигурност под фор-
мата на система от организационни 
мерки за противодействие на зап-
лахите за националните интереси в 
информационната сфера се състои в 
управляване на материалните, финан-
совите и другите ресурси на държава-

та, както и за тяхното осигуряване. 
Тя включва мероприятия като разви-
тие на научните изследвания, насоче-
ни към повишаване устойчивостта 
на информационната инфраструкту-
ра спрямо прояви на заплахите; съз-
даване на система за психологическа 
подкрепа на гражданите, които не 
съумяват да се адаптират към ди-
намичния живот; приспособяване 
към огромния обем от информация, 
поддържане на реда, установеното 
законодателство за дейността на 
обществените организации, които са 
си поставили за цел да разясняват на 
гражданите същността на заплахи-
те за информационната сигурност; 
съгласуваност на дейността на орга-
ните на изпълнителната власт при 
противодействие на заплахите; раз-
витие на средствата за масово осве-
домяване, способни да удовлетворят 
потребностите на гражданите от 
актуални и достоверни сведения за 
интересуващите ги събития в обще-
ствения живот и др.

От организационна гледна точка 
най-важни са технологичното, кадро-
вото, материалното, финансовото, 
информационното и научното осигу-
ряване.

Материалното, финансовото и ин- 
формационното осигуряване са едни 
от основните задачи на органите на 
изпълнителната власт, които носят 
основната отговорност за осъщест-
вяване на конкретна дейност в об-
ластта на противодействие на запла-
хите за информационната сигурност.

Научното осигуряване е съвкуп-
ност от постигнати резултати от 
научните теории, методи и средс-
тва, позволяващи да се определят 
закономерностите на възникването 
и развитието на заплахите за инфор-
мационната сигурност, както и спо-
собите ефективно да им се противо-
действа. То се състои от използване 
на определени методи за провеждане 
на изследвания, разработени в раз-
лични области на научното знание за 
всестранно изучаване на закономер-
ностите в развитието на информа-
ционната сфера, същността на ин-
формационната сигурност.
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При разработването на нацио-
налните стратегии всяко общество 
следва да отчита както поставе-
ните цели, информационната ин- 
фраструктура, натрупания опит от 
противодействието на негативните 
фактори, така и поддържането на 
позитивни фактори на обществено 
развитие. Например според „Страте-
гия за развитие на информационното 
общество в Република България“4, 
приета през юли 1999 г. и актуали-
зирана периодично, „информационно 
общество е общество с качествено 
нова структура, организация и обще-
ствени отношения, основани на гло-
балния достъп и използване на инфор-
мационни и комуникационни мрежи и 
услуги – без национални, географски 
или други ограничения, за обмен на 
информация, на научни, духовни, кул-
турни и други постижения“.

Едно от ефективните средства 
за решаване на поставената от Оки-
навската харта цел е постигане на 
взаимодействие между държавните 
институции, упълномощените лица 
от средствата за масово осведомя-
ване и заинтересуваните обществе-
ни организации.

При отчитане на различните тен-
денции и фактори, способни да нане-
сат вреда на интересите на между-
народното информационно общество 
и на отделните нации, трябва да се 
изследват както съществуващите 
за момента източници на заплаха, 
така и породените от извършваната 
трансформация.

В този аспект могат да се отде-
лят няколко вида основни източни-
ци на заплахи за сигурността на ин-
формационното общество, които да 
засегнат интересите на личността, 
обществото и държавата, както и 
интересите за съхраняване на нацио-
нална идентичност.

• Заплахи за интересите на лич-
ността в информационната сфера. 
Тези интереси се свеждат преди 
всичко до гарантиране конституци-
онните права и свободи на човека за 
достъп и ползване на информация, за 
осъществяване на незабранена от за-
кона дейност, както и за защитата 

ù, като се гарантират лична безо-
пасност, духовно и интелектуално 
развитие.

Най-опасните източници на запла-
хи за тези интереси идват от същес-
твеното разширяване на възможнос-
тите за манипулиране на съзнанието 
на човека за сметка на формираното 
около него индивидуално „виртуално 
информационно пространство“, как-
то и използване на технологии за въз-
действие върху човешката психика.

Важна особеност на живота в ин-
формационното общество е съхраня-
ването на „информационния“ достъп 
(времето за достъп до необходима-
та информация), което води до по-
ява на нови възможности – както за 
формиране на личността, така и за 
реализиране на потенциала ù. Основ-
ните източници на информация оказ-
ват непосредствено влияние върху 
психическата дейност и социалното 
поведение.

Проблемът при определяне на 
потребностите и мотивацията за 
социално поведение все още няма 
окончателно решение и е един от 
най-сложните за съвременната пси-
хология. Като цяло структурата 
потребност – мотивация се образува 
от базовите потребности, обуслове-
ни от генотипа (хранене, сигурност, 
продължаване на рода, дълголетие, а 
също и потребността от общуване с 
други хора) и производни потребнос-
ти, формирани от действащата сис-
тема на възпитание и социализация. 
Способите и формите за удовлетво-
ряване на тези потребности в значи-
телна степен зависят от информа-
цията, получавана от околния свят, 
по-специално – от информационната 
инфраструктура. Използването на 
получената информация се определя 
преди всичко от духовния потенциал 
на човека.

Сложността на процедурите, реа-
лизирани в съвременните технологии 
за достъп до информационни ресурси, 
критично увеличава зависимостта на 
човека от разработките в сферата 
на ИКТ, от алгоритмите за търсене 
на необходимата информация и ней-
ното предварително обработване, за 
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да придобие вид, удобен за възприе-
мане. Това формира информационния 
фон на живот на човека, определя 
условията за живот и дейност и раз-
крива нови. Затова е изключително 
важно да се гарантира сигурността 
при взаимодействие на човека с ин-
формационната инфраструктура.

Друг опасен източник на заплахи 
за интересите на личността е изпол-
зването на личните данни, събирани 
от различни институции, включи-
телно държавни, скритото събиране 
на данни, представляващи лична или 
семейна тайна, и сведения за час-
тния живот. Това се обуславя от 
трудностите при реализиране на ме-
ханизмите за опазване на тези данни 
и развитието на скритите средства 
за събиране и предаване на информа-
ция.

• Източници на заплахи за инте-
ресите на обществото. Те са тези, 
които гарантират реализирането на 
конституционните права и свободи 
на хората, постигането и поддържа-
нето на обществено съгласие, пови-
шаването на съзидателната актив-
ност на населението и т.н.

Един от източниците на запла-
хи за интересите на обществото в 
информационната сфера е непрекъс-
натото усложняване информацион-
ните системи на критичната ин- 
фраструктура и мрежите за връзка, 
осигуряващи живота на обществото. 
Тези заплахи могат да се проявяват 
като преднамерени и непреднамерени 
грешки, сривове и отказ на техника-
та и програмното осигуряване, ата-
ки срещу тези инфраструктури от 
страна на престъпни организации и 
криминални елементи. Като обекти 
на реализацията на тези заплахи мо-
гат да бъдат информационните сис-
теми на енергетиката, транспорта, 
водоснабдяването и някои други ин- 
фраструктури.

Мащабът на възможните последс-
твия от некоректната работа на 
техническото и програмното осигу-
ряване на информационните системи 
може да си види например от реша-
ването на „проблем 2000“. По някои 
оценки в световен мащаб загубите 

са около 500 млрд. долара за САщ, а 
в Русия – около 1 млрд. рубли.

Опасен източник на заплахи е 
концентрирането на средствата 
за масово осведомяване (монополи-
зирането) в ръцете на малка група 
собственици. Тези заплахи могат да 
се проявяват във вид на манипулира-
не на общественото мнение по от-
ношение на едно или друго значимо 
събитие.

Твърде опасен източник на зап-
лахи е разширяването на мащабите 
на националната и международната 
компютърна престъпност. Тези зап-
лахи могат да се проявят във вид на 
опити за осъществяване на измами с 
използването на глобални или нацио-
нални информационно-телекомуника-
ционни системи, отклоняването на 
финансови средства, получаването 
на неправомерен достъп до финансо-
ва, банкова и друга информация, коя-
то може да бъде използвана за пре-
стъпни цели.5

• Източници на заплахи за интере-
сите на държавата.6 Интересите на 
държавата в информационната сфе-
ра са свързани с необходимостта от 
създаване на условия за хармонично 
развитие на информационната инфра-
структура, реализация на конститу-
ционните права и свободи на гражда-
ните, установяване на политическа и 
социална стабилност за икономически 
растеж, безусловно спазване на зако-
ните и поддържането на реда, разви-
ване на международното сътрудничес-
тво на базата на партньорството.

Едни от най-опасните източници 
на заплахи за интересите на държа-
вата в информационната сфера са 
неконтролируемото разпространява-
не на „информационно оръжие“ и опи-
тите за реализация на концепцията 
за водене на „информационна война“. 
„Информационното оръжие“ може 
по-общо да се определи като съвкуп-
ност от средства, методи и техно-
логии, осигуряващи възможност за 
силово въздействие върху противни-
ка в информационната сфера, с цел 
разрушаване на информационната ин- 
фраструктура, системата за управ-
ляване на държавата и понижаване 
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на отбранителната ù способност. 
Разрушителното въздействие в бъ-
деще на „информационното оръжие“ 
може да се окаже много по-мощно и 
ефективно, отколкото е сега. Това 
е особено опасно в условията на 
съществуване на почти монополно 
състояние на компании на световния 
пазар на информационни продукти, 
които имат превъзходство при пос-
тигането на едни или други полити-
чески цели.

Тези заплахи могат да се проявят 
дори във вид на противозаконен до-
стъп до сведения, представляващи 
държавна тайна, чието разкриване 
може да навреди на интересите на 
определена държава.

• Източници на заплахи за инте-
ресите на личността, обществото и 
държавата при съхраняване на нацио-
налната идентичност. Най-опасните 
източници на заплахи са, от една 
страна, засилващите се възможнос-
ти за пропаганда чрез използване на 
глобалната информационна инфра-
структура, а от друга, понижаване-
то на равнището на социална зна-
чимост на духовните ценности на 
другите нации.

Опасността, възникваща вследс-
твие на тази заплаха, зависи от сте-
пента на устойчивост на нацията и 
възможностите за противодействие 
на заплахите, без да се поощряват 
политическият и религиозният екс-
тремизъм или пък да се поддържат 
силите на международния теро-
ризъм.

Всяка страна решава възникващи-
те проблеми в тази сфера, изхождай-
ки от опита, който е натрупала, и 
целите, които си е поставила. Тези 
нови проблеми и опасни последствия 
от проявяването на заплахите изис-
кват научни изследвания на тези яв-
ления, за да се намерят най-необходи-
мите ефективни средства за анализ 
и прогноза. Способността на наци-

ята да гарантира информационната 
си сигурност е необходимо условие за 
равноправно участие във формира-
нето на глобалното информационно 
общество.

Научното осигуряване при гаран-
тиране на информационната сигур-
ност е насочено към изследване раз-
витието на информационната сфера 
като системообразуващ фактор за 
живота на съвременното общество. 
Тези изследвания трябва да са ком- 
плексни, както са разнообразни ин-
формационните сфера и инфраструк-
тура, а и различните аспекти на 
тези явления и прилаганите методи 
за изследване, разработени в рамки-
те на различните отрасли на науч-
ното знание.

Анализът на резултатите от ра-
ботата по научните проблеми на ин-
формационната сигурност дава въз-
можност да се отделят няколко от-
носително независими направления 
на комплексните научни изследвания: 
определяне на националните интере-
си в информационната сфера; прояви 
на заплахите за информационната си-
гурност; оценяване на риска; форми-
ране на система за противодействие 
на заплахите; избиране на мерки за 
противодействие на най-опасните 
заплахи и определяне на методите за 
реализиране.

Провеждането на изследвания по 
тези направления е съпроводено с ре-
шаване на множество по-частни, но 
с изключителна важност научни про-
блеми. Те могат да се разделят на 
хуманитарно, научно-техническо и 
кадрово осигуряване. Научният под-
ход играе основна роля при изготвя-
нето на националната стратегия, 
при формирането на държавната по-
литика за гарантиране на информа-
ционната сигурност, както и за оп-
ределянето на необходимите мерки 
и ефективността на дейностите в 
тази област.
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Още веднъж да се пише за стра-
тегиите, след като всичко за 
тях изглежда ясно и отдавна 

се практикува? Може би, след като 
застрашително нараства техни-
ят брой в обществения живот* и 
с формирането им се заемат хора, 
които интуитивно преценяват как-
во трябва да правят**. Стратегия 
ли? Че то много просто!1 Само че 
вместо да намалява, стремглаво на-
раства стратегическият дефицит в 
управлението. Къде трябва да бъде 
България след 50 години? И от тук 

* Над 70 „стратегически“ документа 
са събрани в сайта на Министерския съвет 
strategy.bg

** Служебно посочени от държавни 
агенции, политически партии или ръко-
водства на организации, тесни специалис-
ти в дадената област, които нямат под-
готовка по стратегическо управление.

надолу: кой от стратегическите до-
кументи наистина решава стратеги-
ческите въпроси на своята област? 
Такива реторични въпроси загатват 
проблем. Може би част от него е кое 
е изходното разбиране за стратегия. 
Същото като нашето ли е то в 
съседна Турция, в Израел или Русия?

Съзнавам, че застъпваното тук гле-
дище за същността на стратегиите е 
неконвенционално – поне що се отнася 
до българските управленски теория и 
практика. То е следното: стратеги- 
ите не са планове под никаква форма и 
нямат общо с класическото целепола-
гане. Не става дума обаче за хаотич-
но реене сред неутвърдени намерения. 
Нищо подобно. Подредбата на бъде-
щето има други, алтернативни на пла-
нирането и целеполагането формули, 
на които рутината вироглаво обръща 
гръб. Резултатите не закъсняват.

СТРАТЕГИЯТА: АРхИТЕКТУРА  
НА БЪДЕщЕТО, НЕ ПЛАН

Професор Тодор ТАНЕВ

The article „Strategy: Architecture of the Future, Not a Plan“ (author Todor Tanev) 
develops the modern paradigm of Strategy-as-Practice in search of improvement of the current 
poor state of strategizing in Bulgaria. The thesis defended is that strategizing should no longer 
be confused with planning as it is an interference of the future in present plans rather than 
interference of the present in the structure of the future. Strategizing is defined as governance 
of the organization’s overall future where uncertainties are treated as opportunities rather 
than risks. Strategies in the public sphere are presented as a system, the center of which is 
occupied by the Grand Strategy for competitive positioning of the state. On that basis, practical 
inferences about the process of creating concrete strategies are made. They include the need of 
synergies with other strategies, securing critical levels of political and social consent, focusing on 
the positive elements of uncertainties and reduction of political argumentation while increasing 
good governance motivation.

Key words: strategy, architecture, future, plan, movement, uncertainties

Има пряк път към Бог, но никой не го знае.
Стратезите се опитват да го налучкат.

Т. Т.
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Сковаващата традиция се кри-

тикува отдавна от авторитети2, 
но някак това убягва на тесните 
специалисти, които пишат направо 
стратегии. Модерното разбиране за 
стратегия обаче се развива през пос-
ледните десетилетия без тяхно уча- 
стие чрез няколко нашумели теории – 
„Стратегия чрез практикуване“ 
(Strategy-as-Practice, SAP)3, „Страте-
гическо намерение“ (Strategic Intent)4 
и „Стратегията като бъдеще“*.

инерцияТА
Мнозина и днес са убедени, че стра-

тегията е дългосрочен план. Големи 
количества следовници на тази ста-
робитна теза има във всички клонове 
на обществените науки, изследващи 
управлението. Има ги особено много 
сред икономистите: „Стратегията 
е изчерпателен план, посочващ как 
корпорацията ще постига своята 
мисия и цели“.5 Почти няма изклю-
чения сред представителите на во-
енната наука, които най-отдавна се 
занимават с това понятие: „Военна-
та стратегия е съвкупност от идеи, 
изпълнявани от военни организации, 
за преследване на желаните страте-
гически цели“.6 Подобни разбирания 
са безпроблемни само в тесните си 
области.

Определението на изтъкнатия те-
оретик на стопанското управление 
(т.е. мениджмънта) Алфред Чандлър 
отпреди 50 години диктува все още 
модата в стратегическото управле-
ние в какви ли не сфери, включително 
политиката и държавното ръководс-
тво: стратегията е „...определяне на 
основните дългосрочни цели и целите 
на предприятието, както и приемане 
на курса на действие и разпределе-
нието на ресурсите, необходими за 
осъществяване на тези цели“7. Защо 
определение от една конкретна об-
ласт на управление, каквато е сто-
панското, се прехвърля безкритично 
в другите ресори на управлението, 
включително във висшето управ-
ление на държавата като цяло? Не 

* Тенденция, започната през 1998 г. с 
книгата „Futurewise“ на Патрик Диксън.

виждам основания за това, след като 
икономическата сфера се отличава 
от другите по своите изходни пред-
поставки – преследване на еднотип-
на цел от всички участници (печал-
ба), прекомерно силна зависимост 
от средата (рационалност), слаба 
зависимост от уникални ценностни 
идентификации, отсъствие на пара-
метрите на „общия интерес“ и т.н.

Независимо от всичко, без особено 
замисляне, тотално доминира мнени-
ето, че стратегиите са планове. По-
точно за тях като в хор се говори 
като за „дългосрочни“ планове за пос-
тигане на „жизненоважни“ цели.8 що 
се отнася до дългосрочността, някои 
добавят, че става дума за пет- или 
евентуално за десетгодишни планове. 
Важността на целите се определя на 
око, но понякога и по един по-сери-
озен, макар и откъслечен критерий, 
,дали осигуряват конкурентно пре-
димство. Мнението, че стратегията 
е план е толкова широко споделено и 
се приема толкова безкритично, че 
се е превърнало във вътрешно убеж-
дение. А това означава, че е придо-
било висока резистентност. Вече е 
трудно да се коригира.

„Военен журнал“ е мястото, къде-
то се предполага, че критичността 
към различно разбиране ще е най-ви-
сока поради спецификата на военно-
то дело, което почива върху плани-
рането в по-голяма степен от много 
други. Военните възкресиха понятие-
то в модерната история в неговото 
автентично значение, без да са има-
ли предвид разклоненията в другите 
сфери.

Заедно с това новите разбирания 
имат и голяма възможност тъкмо 
сред аудиторията на „Журнала“. 
Покрай националната сигурност во-
енното дело е по-близо от другите 
области до политиката, а това кара 
военните да подразбират много дру-
ги конотации на това изстрадано 
понятие. Не друг, а военният специ-
алист Клаузевиц е автор на идеята 
за войната като свързана с полити-
ката. Има ли нужда да се припомня и 
фактът, че военният историк Базил 
Лидъл харт9 въвежда пръв алтерна-
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тива на тясното професионално раз-
биране на военните за стратегиите 
чрез теорията си за гранд стратеги-
ята, т.е. обществено-политическият 
смисъл на цялата война, проявяващ 
се и в периода на мира след нея. Това 
военните го разбират веднага.

Изглежда при Лидъл харт разделе-
нието между стратегия и план е за 
първи път ясно заявено, макар и като 
имплицитно съдържащ се лайтмотив 
на неговите разработки, значение, 
което понятието „стратегия“ има 
отвъд планирането. Без изобщо да 
споменава за стратегия (стратегия-
план), Базил Лидъл харт въвежда на-
право различното значение чрез иде-
ята си за „голямата“, осмислящата 
стратегия. За него тя е далече пове-
че от каквото и да било дългосрочно 
планиране на военни действия, дори 
от предначертания за цялата вой-
на. Гранд стратегията дава смисъл, 
а не разпределя ресурси и действия. 
Тя формира общия смисъл на война-
та, т.е. епохата след нея. Естестве-
но, мирът след войната не може да 
бъде планиран. Гранд стратегията 
не е план. Нито гранд стратегията 
е отвлечено явление. Без него какви 
конкретни стратегии във военната 
област ще са действителни?

Защото стратегията за реформа 
на армията, на какви държавни цели 
да служи тя, дали ще се превъоръжа-
ва и т.н. зависи от много други стра-
тегии извън нея, както и от обща 
стратегия на държавата, която не 
е план. Стратегиите са система и 
не може да се пише стратегия тук, 
без да знаеш какво пишат другите 
там и без да знаеш каква е короната 
на всичко това. Оттук и реалистич-
ното чувство за „отвъдност“ при 
създаването на всякакви стратегии. 
Такива допълващи се генерални идеи 
за бъдещето не могат и не трябва 
да бъдат свеждани до обикновено, 
затворено в собствената си кула це-
леполагане, подчинено на елементар-
ната задача за „подобряване на поло-
жението“ в собствената сфера, не-
зависимо че от тях в крайна сметка 
следват съвсем конкретни планове. 
Стратегиите, свързани с армията, 

са части от система държавни стра-
тегии и сектантското им формира-
не във вакуум компрометира всяко 
добро намерение.

БългАрСКиТе СТрАТегии
В областта на стратегирането 

в българската управленска практика 
категорично се забелязва ексцес на 
стратегически документи с претен-
цията да са оперативни стратегии 
и същевременно пълен дефицит на 
обща държавна гранд стратегия за 
обществено-икономическо развитие 
и национална сигурност в дългосрочен 
план. Съществуващият обем стра-
тегически документи не компенсира 
липсата на гранд стратегия, а дори 
засилва проблема.

Единственият по-пълен опит в 
това отношение до момента датира 
от 2007 г. Той не е български, а руски. 
Назован е Стратегическа матрица за 
развитието на Република България10. 
За съжаление, съдържа редица ограни-
чения и непълноти и затова не може 
да служи за нищо повече от ориен-
тир и източник на методологически 
поуки. Този опит е в разрез с основни-
те съвременни виждания за създаване 
на гранд стратегия на една държа- 
ва – ограничаване действието на па-
раметрите от миналото при форми-
ране на бъдещето, многовариантност 
на рамката (а не фиксирана „матри-
ца“), постоянно изграждане и натруп-
ване на стратегически значения (а не 
определяне на „големи“ крайни цели), 
широко обсъждане, експертно твор-
чество на стратегически мрежи (а не 
авторство на учени) и пр.

Значителна част от българските 
стратегически документи са по-скоро 
от вида на плановете, което ги отда-
лечава от изпълняване на по-сериозна 
стратегическа функция. За това не-
задоволително състояние на нещата 
допринасят различни фактори.

Един от тях е разпространявана-
та „Методология за стратегическо 
планиране в Република България“11 от 
април 2010 г., в която пряко се заявя-
ва, че „основните видове стратеги-
чески документи са стратегия, по-
литика, програма, план и концепция“ 
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(кое по-точно?!) и открито „се пре-
поръчва всяка стратегия да има след-
ната структура: анализ на състояни-
ето на сектора, визия за развитието 
на сектора, водещи принципи при из-
пълнение на стратегията, стратеги-
чески цели на секторната политика, 
дейности за постигане на целите и 
очаквани резултати от изпълнение-
то на предвидените дейности“. Тези 
постановки са доста подвеждащи: 
като източник на стратегията се 
поставя „състоянието“, а не наме-
рението, визията следва като изне-
нада (хрумване), водещите принципи 
са едва на трето място, при това 
се вземат предвид единствено прин- 
ципи „на изпълнението“, но не и на 
формирането на стратегическата 
визия, целите не са стратегически, а 
за публична политика, която има съв-
сем друга същност, в стратегията 
са включени дейностите и очаквани-
те резултати като в най-обикновен 
план. В конструкцията на този до-
кумент личи почеркът на френските 
му консултанти, възпитани в духа 
на френския етатизъм – философия, 
която надали подхожда на драматич-
ния преход от еднопартиен монопол 
върху държавата и икономиката към 
политически плурализъм и свободно 
пазарно стопанство.

Друг фактор, водещ до дефицит 
на стратегическо съдържание на до-
кументите, които би следвало да 
ръководят стратегическото управ-
ление на публичния сектор, е начи-
нът, по който те се формират. Ми-
нистерства и ведомства, подчинени 
доста пряко на конкретна партия на 
власт, се заемат или сами, със сили-
те на своите няколко експерти, или 
поръчват по свое усмотрение на поз-
нати агенции за социологически или 
икономически анализи създаването на 
стратегия за обозрим период от вре-
ме, подобна на план. Каквато поръч-
ката, такова и изпълнението. Екс-
пертите на министерствата разби-
рат проблемите на сектора, но не са 
квалифицирани да създават страте-
гии, нито имат специално време за 
това извън запълненото с рутинни 
задачи всекидневие. Техният капаци-

тет е достатъчен да претворят го-
дишния план за работата на своето 
ведомство в текст, който да озаг-
лавят „стратегия“. Самите поръчи-
тели на стратегически документ не 
очакват да получат нещо по-различ-
но от „дългосрочен“ план, тъй като 
не са подготвени да очакват нещо 
повече, което истинската страте-
гия може да им осигури. Стратеги-
рането не е въпрос на интуиция на 
иначе интелигентни хора, познаващи 
проблемите на дадено ведомство. То 
иска специални познания, придобивани 
след сериозна подготовка.

Дефицитът на стратегическо съ- 
държание в документите, предназна-
чени да бъдат стратегии, се дължи 
не само на ниската експертност на 
създателите в тясната област на 
стратегическите умения, която не 
може да се компенсира от високата 
им експертност в управлението на 
даден сектор на обществения живот. 
Жизненоважен елемент от създава-
нето на стратегия е постигането 
на съгласие за нейното съдържание – 
междуинституционално, между управ- 
ляващи и управлявани, между поли-
тици и експерти, национални и меж-
дународни инстанции, между днешни 
и бъдещи поколения. Без тотално 
съгласие стратегията, предназначена 
по принцип да има продължителност-
та на живота и силата на орел, се 
оказва еднодневка, която няма време 
и сили да се осъществи. Ето защо ци-
вилизованото отношение към стра-
тегиите изисква процесите на тях-
ното формиране и осъществяване да 
съдържат като задължително условие 
систематично публично и експертно 
обсъждане.

Особено ценна част на широкото 
обсъждане на стратегическите текс-
тове е предварителното изчерпател-
но и съвестно консултиране на стра-
тегическите идеи с действителните 
представители на ключовите групи 
в конкретния стратегически процес. 
Създаването на стратегия е включ- 
ващ, а не изключващ процес. За съжа-
ление, обсъжданията на стратегиите 
в България са по правило ограничени 
като съдържание и като представи-
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телство. Тук не става дума само за 
демократичността на процеса, а и 
за неговото качество: дали процеду-
рата при формиране на стратегията 
включва всички гледни точки и дали 
предварителният диалог води до вза-
имни отстъпки и концесии, нужни за 
постигането на съгласие – основно 
условие за политическо дълголетие.

Разпространената практика на 
обсъждане на стратегии в България 
е запознаването на някои ограничени 
специални публики с вече създадения 
текст и изслушване на отделни мне-
ния, които освен това рядко се взе-
мат предвид. Целта у нас не е офор-
мянето на стратегическата визия, 
а легитимирането на текста с ми-
нимални средства. Участници в по-
добни мероприятия на официалните 
власти са обикновено ограничен брой 
студенти и преподаватели от някой 
университет, а мястото – тържес-
твената зала на въпросния универси-
тет. По-рядко се практикува кане-
не в централен хотел на конкретни 
специалисти по списък заедно с пред-
ставители на средствата за масово 
осведомяване. Затова пък обсъжда-
нията на текстовете при предста-
вителите на властите, назначени 
политически да управляват конкрет-
ните обществени сектори, са много 
подробни и изчерпателни. Всяка идея 
или всеки елемент на текста, който 
се прецени, че може пряко или косве-
но, актуално или потенциално да за-
страши хегемонията на съответна-
та партия на власт, бива незабавно 
отстранен. Съветите от чужбина 
нерядко се възприемат като „необ-
ходимо зло“ от вземащите решение 
за държавните политики. Реакцията 
обикновено е формалното внасяне в 
българските стратегически тексто-
ве на западни изисквания, за да се из-
бегнат санкции или, обратно, да се 
осигурят облаги – например достъп 
до субсидии.

Следващ източник на страте-
гически дефицит в сътворяваните 
стратегически документи е това, че 
се създават единствено оперативни 
„стратегически“ документи за уп-
равляване на конкретни сектори или 

организации, като тези документи 
са без връзка помежду си. Разните 
„стратегии“ и „политики“ не само 
не са координирани, но и не са подчи-
нени на по-общ политически проект, 
простиращ се отвъд текущите пар-
тийни мандати. „Политикът мисли 
за следващите избори; държавникът – 
за следващото поколение“ е фраза, 
която разделя планирането от стра-
тегирането в дадена страна*.

Доколкото българското държав-
но управление с неговите оператив-
ни стратегии разчита на някаква 
по-обща политическа платформа, за 
такава се приемат пряко общностни-
те документи на ЕС, ООН и НАТО. 
Основният проблем на подобно час-
тично стратегиране е в това, че ни-
кой общностен документ не може да 
замени липсващия национален. За още 
по-голямо разочарование европейско-
то стратегиране отдавна е блокира-
но заради брюкселската бюрокрация и 
кризата. Самият ЕС изпитваше още 
преди кризата остър стратегически 
дефицит, добре онагледен от несполу-
чилата стратегия „20-20“. Тя не само 
приличаше на добри пожелания, не само 
претърпя фиаско веднага след непред-
видената криза, но имаше и времеви 
хоризонт само от едно десетилетие 
напред – „лукс“, който никоя страна 
от по-сериозните членки не си разре-
шава. Общностните политики, крис-
тализиращи всъщност в европейски 
директиви, в никакъв случай не могат 
да компенсират липсата на европейс-
ка стратегическа визия. Разочароващо 
съвпадение е и фактът, че от извест-
но време НАТО търси новия си стра-
тегически облик, без да го е открил 
до този момент. Може да се откри-
ят следи от стратегическа криза и в 
ООН – организация, която изглежда не 
е забравила нищо старо и не е научила 
нищо ново след Студената война, а е 
съдбоносно да се реагира по най-подхо-
дящ начин на явления като тероризъм 
и глобална криза.

Същевременно обстоятелствата 
през последните години поставиха още 

* Приписва се на Джеймс Фрийман Кларк, 
американски просветител от ХІХ век.
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по-остро въпроса за далекосрочната 
стратегическа визия на България. Рус-
ко-украинският газов конфликт пока-
за тоталната енергийна зависимост 
на страната. Атентатът в Сарафо-
во постави в същата минута Стра-
тегията за национална сигурност 
под въпрос. Кризата в световните 
финанси и ЕС отдалечиха страната 
от Еврозоната. Влизането в шенген 
е отложено за неопределено време. 
Никоя европейска или световна поли-
тика не може да бъде приета като 
заместител на липсващата българска 
стратегическа перспектива.

Колко дълго може да се издържи 
без държавна гранд стратегия? И на 
каква цена?

Страната продължава да няма ге- 
нерална стратегическа визия. Нейна-
та липса не може да бъде компенси-
рана от стратегиите на междуна-
родните съюзи, в които България чле-
нува. Членството в ЕС и ООН не е 
крайна гара, а начална точка на ново 
държавно и културно изграждане. Но 
при съществуващата конституцион-
на уредба заварените играчи в обшир-
ната „сенчеста зона“, подпомогнати 
в отрицателен план от дефектите 
на съдебната власт и съвсем недо-
статъчно в положителен план от 
стабилността в ниските икономи-
чески стойности, изглежда, че не са 
в позиция да създадат надпартиен 
стратегически проект, а още по-мал-
ко жизнеустойчива гранд стратегия.

И така: например в Стратегия-
та за енергийна ефективност какво 
е стратегическото качество и кое 
я различава от план? Всеки може да 
я прочете и да се опита – само да 
се опита – да си отговори на този 
въпрос. Накратко, България няма обща 
стратегическа визия, отраслевите и 
проблемните стратегии не са синхро-
низирани нито с липсващата генерал-
на стратегия, нито помежду си, освен 
това тези документи са планове.

КОнцеПТуАлнияТ ПрОБлеМ

Идеята, че разбирането за стра-
тегия трябва да се еманципира от 
планирането, се появява късно и се 

развива бавно. Тя покълва на небла-
гоприятна почва – доста твърда, но 
затова пък немотивирана увереност, 
че стратегията е вид план. Рутина-
та на управлението, изпълнена с мно-
жество малки, нестратегически ре-
шения, засилва тази увереност. Все-
кидневието на управлението в поли-
тическата и публично-управленската 
област обхваща главно дейности, ко-
ито са осъществяване – management, 
потвърждаващо усещането, че най-
напред стои планирането, следвано 
от организиране и контрол.

Мисля, че основната причина за 
объркването на стратегия с план се 
крие в силно еклектичния генезис на 
съвременното понятие „стратегия“.

Съществуват области на управ-
лението, в които по естествен на-
чин доминира планирането като най-
адекватен подход към решаването 
на проблемите, където съответно 
стратегиране, доколкото съществу-
ва поради нуждата от по-общо ос-
мисляне на планираните действия, 
има ограничен обхват по необходи-
мост. Този резултат се налага от 
логиката на съответната област. В 
развитието на съвременната тео-
рия на стратегирането се появяват 
най-различни негови интерпретации, 
като най-рано са се утвърдили тък-
мо тези, за които стана дума. Те 
обаче са неподходящи в други облас-
ти, като управлението на публична-
та сфера. Тъй както е абсурдно да се 
отъждествяват начините, по които 
се управлява в армията и държава-
та, точно толкова е ненормално да 
се възприемат отдавна дадените во-
енни определения за стратегия като 
валидни в областта на държавното 
управление.

Този път нямам намерение да вли-
зам в серпантината на протяжни 
дебати за това защо веднъж нещо 
се нарича план, друг път същото е 
стратегия, колко по-точно трябва 
да „трае“ един план, за да се превър-
не в „стратегия“, кой предварител-
но определя въпросния срок, изобщо 
срокът на планиране ли е това, кое-
то води до превъплъщаването му в 
стратегия, кой определя важността 
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на целите, по какъв начин се стига 
до предварителното формулиране на 
жизнените цели извън територията 
на стратегическото управление, дали 
стратегиите са чисто и просто инс-
трумент за постигане на подобни 
цели, или са нещо повече от инстру-
мент, каква е разликата между стра-
тегия, политика, план и програма или 
това са взаимно заменяеми термини 
и т.н. Нито един от тези въпроси 
няма отговор. И въпреки всичко е 
налице силно мнение, но, явно, и сла-
ба теория, след като всеки автор, 
пишещ за стратегиите, се чувства 
задължен да цитира множество оп-
ределения на свои предци, които 
подкрепят все същото традиционно 
гледище, вероятно усещайки, че нещо 
все пак не е наред, че има някаква 
недостатъчност.

Стратегическото мислене е прин-
ципно различно от всяко друго управ-
ленско мислене, иначе не е себе си. За 
да се разбере пълноценно обаче, тряб-
ва задължително да се възприеме фак-
тът, че то е напълно различно от 
управленския стил на тактическото 
и оперативното равнище. В много 
отношения има обратната логика. 
Този факт обаче се възприема труд-
но. По тази причина теоретици и 
практици в различни области настой-
чиво се опитват да извлекат смисъла 
на стратегиите от плиткия кладенец 
на обикновената рационалност. Твър-
дението, че стратегията не е план, 
е провокация за онова, което е „оче-
видно“, а по тази причина всеобщо и 
безкритично прието като вярно. Но 
дали видимото е винаги истинно?

Това, че мнозина мислят така, съз-
дава усещането за безпогрешност.

Причините за въпросната инерция 
са обясними:

• Трудно е да се повярва на неев-
клидовото положение, че са възмож-
ни едновременно две несъвпадащи 
рационалности: затова твърдят, че 
стратегията е просто по-дългосроч-
на тактика.

• Трудно е да се изостави убеди-
телният предгалилеев поглед върху 
милионите оперативни и тактичес-
ки управленски ситуации, в които 

съществува само простата рацио-
налност: затова твърдят, че първо 
се определят целите, след това и пъ-
тищата до тях.

• Трудно е да се справим със страха 
от неопределеностите на бъдещето 
(uncertainties), за да сме в състояние 
да ги посрещаме като неизползвани 
възможности, а не като опасности, 
които трябва да се потискат: зато-
ва твърдят, че само планирането ни 
спасява.

• Трудно е да се преодолее шови-
нистичната преданост към собстве-
ното професионално поле: затова 
твърдят, че стратегиите в другите 
сфери са същите, каквито са в прак-
тикуваната област.

Разбира се, ролята на стратеги- 
ите не се променя от ресор на ресор 
и от равнище на равнище на управ-
лението. Но същността им се про-
явява по различен начин и в различна 
степен в отделните ресори и рав-
нища. Стратегиите в стопанското 
управление, военното дело, полити-
ката или националната сигурност се 
различават достатъчно много. Лес-
но обаче се прехвърлят заключения-
та за по-простите и видими форми 
на стратегиране върху по-сложните, 
но това е грешка.

Вярно е, че стратегиите осмис-
лят и систематизират действията. 
От това не следва, че трябва да бъ-
дат приравнявани към стандартно-
то целеполагане по причина, че то 
също осмисля и систематизира по-
ведението. Стратегирането и целе-
полагането вършат това по два раз-
лични начина. „Какво е път без цел“ 
е крилата фраза, но обратното също 
е вярно: какво е цел без път?

Това не е парадокс: става дума за 
различни пътища: „малкият“ инстру-
ментален път към целта и „големи-
ят“ криволичещ път, осмислящ цели-
те на субекта. Ето и тезата: двата 
пътя не трябва да бъдат обърквани. 
„Малкото“ функционално осмисляне 
чрез постигане на цели е рационали-
зиране на поведението; „голямото“ е 
въпрос на оцеляване, общо развитие, 
експанзия, самоопределяне и утвърж-
даване в конкурентен свят.
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Някой ще възрази, че последно-

то също е цел, макар и „по-голяма“. 
Но не е. Българският език познава 
само една дума за цел, английският – 
няколко, а те всичките означават 
различни неща. Има огромна разлика 
между стратегическата цел-посока, 
смисъл, намерение (purpose, aim) и 
тактическата цел-състояние, пости-
жение, край (objecvtive, end).

Да сравним две академични ка-
риери. Даден учен твърди, че следва 
собствена стратегия, като планира 
крачките до постигането на предва-
рително поставена крайна цел, която 
има формалните качества да бъде 
особено „голяма“, и дългосрочна – да 
стане ректор. Действително, по-
висока степен в университетската  
йерархия няма. Друг учен е без крайна 
цел, а следва пътя на науката, като 
създава по едно време школа, чието 
съществуване не може да се плани-
ра като цяло. И двамата се трудят 
усърдно и постигат своите цели – 
единият накрая, другият – посто-
янно. Каква е разликата? След ман-
дата си първият е бивш ректор и 
предстоящ пенсионер. След физичес-
ката си смърт вторият продължава 
да живее като създател на основни 
постулати на цяла школа. Разликата 
е, че единият си е поставил крайна 
цел, макар и голяма, а вторият е 
следвал добър път. Защо да наричаме 
плана на първия „стратегия“? Какво 
е стратегическото в един план, бил 
той дългосрочен, голям и успешен, 
когато след края му пътят свършва? 
И нима вторият не е планирал, но 
само дотолкова, доколкото това е 
инструмент за следването на истин-
ска стратегия?

Дори да изключим крайните цели-
състояния от категорията на стра-
тегическите цели-посока, може да 
се установи, че безкрайният път на 
„дългото постигане на себе си“ все 
пак може и трябва да се раздели на 
обозрими „квантове“, отсечки, в чи- 
ито рамки става възможно да се пла-
нира. Всеки от тях има смисъл като 
отделна крачка от общ път. Това са 
т.нар. оперативни стратегии, които 
имат давност, но нямат автономен 

смисъл. „Присъединяването на Бълга-
рия към ЕС“ е такава стратегия.

Не само липсата на завършена 
крайна цел различава оперативната 
стратегия от обикновения план, ма-
кар това да е много важно. Планът 
е продължение на миналото и насто-
ящето в бъдещето, стратегията е 
отражение на бъдещето върху плано-
вете за настоящето и тълкуването 
на миналото. Изходните точки на 
план и стратегия са различни. Плани-
ращият се съобразява с параметрите 
на актуалната среда. Стратегът се 
съобразява с възможностите, които 
открива в бъдещето. Единият про-
ектира онова, което може да стане 
при наличните дадености, като гле-
да действията му да са ефективни, 
т.е. щадящи използваните средства. 
Другият проектира поведението си 
сега в съответствие с онова, което 
иска да става занапред, като се гри-
жи действията му да са ефикасни, 
т.е. постигащи резултат. Първият 
е като пенсионера, който щателно 
планира оскъдната си пенсия, за да му 
остане за едно кафе; вторият окачва 
всичко на гвоздея, ако потрябва, и 
взема самолета за дестинация, коя-
то му създава нови възможности.

Накратко, план и стратегия са 
противоположности12 (табл. 1).

КуМулАТиВнАТА СъЩнОСТ

Планирането не променя същ-
ността си на различните равнища на 
управление, философията му остава 
„вездесъща“ в буквалния смисъл на 
думата. Обратно, по всичко личи, че 
стратегирането има кумулативно, 
нарастващо по обем и променящо се 
по значение съдържание. Онова, ко-
ето представлява то във военната 
или стопанската област, е по-тяс-
но и до немалка степен различно от 
това в политиката.

Неволното механично прехвър-
ляне на икономическия или военния 
смисъл на стратегията в областта 
на публичното стратегиране е твър-
де погрешна инерция. Подобна прак-
тика води до едно – до формиране 
и следване на „стратегии“, които 
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всъщност не са стратегии, а плано-
ве. Учудващо е защо това се прави с 
такава увереност, след като приме-
рите за успешна стратегия, ако се 
замислим, демонстрират нещо съв-
сем друго. По този начин неизбежно 
се губи пълноценната перспектива 
пред управлението, замъглява се про-
изходът ù от бъдещето, а оттам и 
възможността управлението на бъ-
дещето да напътства управлението 
на днешния ден.

Стратегическото мислене се от-
личава рязко от останалите управ-
ленски подходи към бъдещето и по 
това, че не е еднообразна дейност 
като тях. Планирането остава едно 
и също по характер, независимо дали 
се отнася до държавно управление 
или управлението на община, дали е 
планиране на стопанска или на пуб-
лична политика. Обратно, стратеги-
рането мени своето съдържание на 
различните етажи на управлението. 
Едно е то в области като военното 
дело и бизнеса, друго е в управление-
то на макроикономическите процеси 
и още по-различно – в политическо-
то и държавното управление. Онова, 
което означава стратегия за първи-
те, е непълно за вторите и невалид-
но за третите. Военните страте-
зи мислят различно от държавните 
стратези. Да употребяваш термина 
в политически контекст, но със зна-
чение, каквото има в бизнеса или в 
полицията, е нелепо. Още по-пагуб-
но е, когато в държавната област 

се чертаят стратегии от подобен 
„линеен“ характер.

Вярно е, че стратегирането в 
онези области на управление, кои-
то са със засилен линеен характер*, 
като военното дело и бизнеса, има 
по-стеснено съдържание, отколкото 
в управлението на публичната сфера. 
Стратегирането като осмисляне на 
общите процеси в публичната сфе-
ра има възможност да се разгърне и 
придобие истинската си същност. За 
това допринася подчертаната мно-
говариантност на изборите, която 
налага включването на ценностното 
мотивиране наред със ситуационно-
параметричното.

Това обаче не трябва да навежда на 
мисълта, че при военните и в бизнеса 
става дума за квазистратегиране**. 
В тези сфери то не е нито осакате-
но и недоразвито, нито има смисъл и 
функции, различни от стратегиране-
то при политиците и държавниците. 
Стратегическият компонент е един 

Таблица 1

План Стратегия
Източник на плановете са обективното 
състояние на външната и вътрешната 
среда, както и проявяващите се тенденции 
на развитие.

Източник на стратегията са страте-
гическото намерение и възможните бъ-
дещета.

Плановете имат ясен времеви хоризонт. 
Той не надхвърля повече от няколко годи-
ни.

Стратегиите имат твърде далечен, 
пълзящ напред и затова неопределен 
времеви хоризонт (оперативните стра-
тегии с фиксиран край са моментни кон-
кретизации на подвижния хоризонт). 

Плановете разпределят ресурси и подреж-
дат действия: план-подредба.

Стратегиите осигуряват ресурси и 
фиксират приоритети: план-идея.

Плановете осигуряват ефективност. Стратегиите осигуряват предимства.

* Линейно е управлението, което пря-
ко допринася за създаването на изходните 
продукти или услуги. Този тип управление е 
насочен към постигане на конкретни цели-
задачи и цели-състояния и зависи силно от 
средата. Затова може да се определи като 
„параметрично“, за разлика от алтерна-
тивния тип непараметрично управление с 
„осмислящи“, а не с „изпълнителски“ функ-
ции, което изхожда повече от ценностни-
те предпочитания.

** Quasi – частично, непълно, недо- 
развито, не съвсем.
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и същ по смисъл и роля във всяко уп-
равление. Той е неизбежен на всяко 
управленско равнище. Низходящият 
поток на осмисляне* е всеобща необ-
ходимост в управлението и затова 
прониква във всеки негов пласт.

Проблемът е в това, че във въпрос-
ните области (които могат да бъ-
дат определени като повече „линей-
ни“ или „параметрични“) липсват ня-
кои компоненти на стратегирането, 
които са налице в стратегическото 
управление на по-комплексни области 
на обществения живот. Единствено 
в публичната сфера стратегирането 
се разгръща до гранд стратегия, ко-
ето е невъзможно да стане на по-
ниските равнища. Гранд стратегия-
та не е толкова изява на волята за 
успех – нещо, което е характерно за 
стратегиите изобщо, в която и да 
е област. Тя е преди всичко израз на 
волята за самоутвърждаване, което 
е нещо повече. Гранд стратегията е 
обществена, а не военна. Тя определя 
състоянието на мира. Стратегията 
за национална сигурност например е 
израз на гранд стратегията на едно 
общество и цели оцеляване и разви-
тие на националната идентичност**, 
което е много различно от смисъла 
и обхвата на отбранителната стра-
тегия на същата страна.

По тези причини не може да се 
стигне до цялостно определение на 
стратегирането, ако се осланяме 
единствено върху неговото ограниче-
но съдържание в линейните форми на 
управление. Ограниченият му обхват 
води до объркването му с планиране-
то, на което там то е подчинено. 

* Тенденцията на осмисляне в система-
та на управление, известна като Governance, 
чиято противоположност е тенденцията на 
осъществяване (планиране, организиране, кон-
трол), разглеждана като management. – Вж.  
Т а н е в, Т. Management и Governance – два вида  
управление на публичната сфера, събрани в 
eдинен цикъл на управление.

** Стратегията за национална  сигур-
ност на Република Армения постановява, 
че неин основен обект е опазването на ар-
менската национална идентичност, а не 
нещо по принцип „добро“: например „до-
стойнството на човека“ – кой човек?

формулировките на стратегиране-
то, правени от военни специалисти 
или теоретици на мениджмънта, са 
валидни само за тези области. Те не 
само са непълноценни, но и подвежда-
щи, когато се използват за определя-
не на стратегията изобщо. Общият 
смисъл на стратегирането достига, 
но не тръгва от областите на управ-
ление със засилен линеен характер.

Затова обратният ход изглежда 
обещаващ. Трябва да се тръгне от 
гранд стратегията в управлението 
на публичната сфера надолу – към 
оперативните, и още по-долу – към 
функционалните стратегии.*** Общи-
те характеристики на стратегира-
нето могат да бъдат обхванати най-
пълно във висшите сфери на управ-
лението – осмислящата тенденция, 
приета като governance. Ако това се 
осъществи с успех, всички заключе-
ния ще са валидни и за сферите на 
мениджмънта (management). Това 
ще спомогне формирането на пълно-
кръвни стратегии там, без ненужни 
примеси на тактически и оператив-
ни елементи.

КъМ инТегрАлнО ПОняТие

Ако приемем тристепенната струк-
тура на управлението – стратегичес-
ко, тактическо и оперативно, ще ви-
дим, че първото равнище се различава 
от следващите преди всичко по това, 
че не е нито параметрично, нито ли-
нейно. Това предопределя колосалните 
разлики между стратегическото рав-
нище на управление и останалите две. 
Бих обобщил разликите по начина, по-
сочен в табл. 2.

За да създаде своя продукт, нужен 
на второто и третото равнище – 
общият смисъл, интегритетът на 
стратегиращата организация, син-
хронът между дейностите в нея, 
стратегическото управление трябва 
да се отличава принципно от тях, а 

*** Съвременната управленска теория 
защитава виждането за разслоения харак-
тер на стратегирането, като на всеки 
управленски „етаж“ то има специфичен 
обхват и характеристики.
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не да ги повтаря „на по-високо рав-
нище“.

При стратегирането на първо 
място стои пътят, а на второ са 
целите, трасиращи пътя. Който не е 
пътят към целта, а съвсем друг. Това 
е генералният път, който трябва да 
се следва с оглед на трайното оце-
ляване, устойчивото развитие (ако 
оцеляването е осигурено) и налагане-
то в околния свят (ако устойчивото 
развитие е постигнато), т.е. само-
осъществяването и самоутвържда-
ването на организацията, за която 
се стратегира.

При другите две равнища логика-
та е изразена в планирането. При 
него най-напред стои поставянето 
на цел (крайно състояние, което 
да бъде достигнато), след което се 
търси най-краткият път до нея. 
Смисълът на такъв тип цели е да 
се реагира на предизвикателствата 
на дадена ситуация. „Малкият“ път 
тук е най-ефективното разпределе-
ние на наличните ресурси и действия. 
Целта е желаното крайно състояние, 
пътят – инструментален алгоритъм 
за неговото постигане. Всъщност и 
целта, и пътят до нея са съобразе-
ни преди всичко с обективните пара-
метри на ситуацията.

Как можеш да определиш отдел-
ните цели, ако не знаеш общия път? 

Как ще реагираш точно на различ-
ните ситуации, ако си подчинен на 
отделните ситуации и търсиш само 
ефективната реакция на случващото 
се – изобщо, ако си подчинен на об-
стоятелствата, а не заедно с това 
и на собствените си общи намерения 
за пребиваването си на този свят?

Големият път е постоянна посока 
без крайно състояние. Той трябва да 
е известен предварително под фор-
мата на твърда ценностна опреде-
леност („лице“) и трайни намерения, 
но това не бива да застива в непод-
вижна крайна цел, колкото и голяма 
да е тя. Стратегията не е предвари-
телно написан план, защото трябва 
да се мотивира постоянно, гъвкаво 
и систематично поради липсата на 
крайно състояние.

Друг въпрос е, че тъкмо неговото 
следване става в крайна и последна 
сметка чрез тактическо и опера-
тивно планиране, т.е. поставяне на 
конкретни цели за всяка поредна си-
туация и проектиране на съответ-
ните пътища, водещи до всяка от 
тях. Така големият път, който е с 
отворен край, се състои от отделни 
отсечки – „малки“ пътища, затворе-
ни отпред от крайни цели.

Трудността тук е да се схване, че 
отвореният генерален път не е цел, 
аналогична на целите на планиране-

Таблица 2

Стратегическо  
равнище

Тактическо и оперативно 
равнище

Краен продукт Общ смисъл на съществуване-
то и ценностен интегритет на 
организацията (мисия); трайно 
конкурентно позициониране и 
посока към устойчиво развитие 
(визия); синхрон между направле-
нията на дейност (приоритети)

Общ и оперативен план за 
действията (финансов и 
дейностен – бюджет и „ек-
шън-план“) за обозрими пе-
риоди напред; разпределение 
на ограничените ресурси; 
команди (УЧР)

Тип цели Цели-посока Цели-крайни състояния и 
цели-задачи

Изходна позиция Уникалната идентичност на 
организацията (профил); профил 
на историческата епоха; наме-
рения; сценарии за бъдещето 
(фючърс)

Конкретните параметри 
на външната и вътрешна-
та среда

Движеща сила Съгласие Власт
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то, а посока, генерално намерение.13 
Той не застива в конкретно крайно 
състояние и формулировката му не е 
съобразена със ситуация, а със субек-
тивното самоопределение.

Планирането и стратегирането 
се очертават като различни същ-
ности. Инструменталният път към 
цел-състояние не е онзи общ път, 
подсказващ точно целите, които да 
бъдат следвани.

Поради изложените накратко 
съображения изглежда неприемливо 
отъждествяването на планиране и 
стратегиране. Стратегирането не 
може да се сведе до целенасочено по-
ведение.

Нека в такъв случай бъде потър-
сена собствената логика на постоян-
ното чертаене на път, осмислянето 
с всички последици от това, т.е. да 
бъдат формулирани специфичните 
принципи на стратегическото мисле-
не само по себе си.

Такова виждане за стратегиране-
то като управление, което, за разли-
ка от всяко друго управление, не по-
чива върху стандартно „управление 
чрез цели“ („конят пред каруцата“), 
остро спори с традиционния подход. 
Гуруто на теоретичния мениджмънт 
Питър Дракър, автор на близо 50 
книги, винаги е подчертавал превъз-
ходството на управление, насочвано 
от предварителни цели, дефинира-
ни колкото може по-систематично. 
Дали тъкмо той е истинският ав-
тор на този банален подход, следван 
хилядолетия, не е важно. По-важно 
е, че модерното виждане за страте-
гирането оспорва подход, използван 
откакто свят светува, при това 
в 99% от управленските ситуации, 
описван от много авторитетни те-
оретици.

Опасенията обаче са неосновател-
ни. Модерното виждане за стратеги-
рането оспорва не подхода „управле-
ние чрез цели“ изобщо, а единствено 
сляпото му прилагане на територи-
ята на стратегическото управление, 
налагането му върху стратегира-
нето. Никой не може да докаже, че 
единственият рационален формат на 
управление е стандартът на предва-

рително поставяне на цели и най-
ефективното им следване. Същест-
вува и различен, не по-малко рацио-
нален подход в управлението тъкмо 
там, където стандартната раци-
оналност се оказва нерационална – 
стратегиите.

Да не говорим за това, че авто-
ри, подобни на Питър Дракър, те-
оретизират мениджмънта, осъщес-
твяването (management), а не ръко-
водството (governance), осмисляне-
то. Това неминуемо прави техните 
убеждения за съдържанието на стра-
тегирането в бизнеса неадекватни 
при изследване на стратегиите в 
управлението на публичната сфера и 
политиката. Самият Дракър никъде 
не заявява, че рационалната му фор-
мула се отнася до стратегическо-
то управление. Същевременно друг, 
не по-малко влиятелен изследовател 
на мениджмънта, фокусиран обаче 
върху специфичната територия на 
стратегическото управление – хар-
вардският професор Майкъл Портър, 
почти не цитира Дракър в своите 
анализи, което не е случайно. Поя-
вили са се авторитетни съвременни 
изследователи в собствената област 
на мениджмънта, които искат да се 
измъкнат от капана на стандартно-
то управленско мислене, когато ста-
ва дума за стратегическо мислене.14

хенри Минцбърг вероятно е най-
признатият изследовател на школи-
те в теорията на мениджмънта. В 
пространните си изследвания върху 
всякакви автори стига до обобщения 
за развитието на теорията, които 
никой преди това не е правил. Той 
нееднократно подчертава абсолют-
ната важност да се признае качес-
твото на стратегията да се „про-
извежда“ непрекъснато, постоянно 
и последователно на всяко ниво на 
организацията (emergent strategy). 
Това е решителна алтернатива на 
схващането за преднамерения харак-
тер на стратегирането (deliberate 
strategy), срещано много по-чисто. 
Привържениците на преднамереното 
стратегиране настояват, че стра-
тегиите се пишат предварително 
като планове, висшето ръководство, 
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а не всякакви равнища на управление 
определят съзнателно каква да бъде 
стратегията, което става преди 
тя да започне да бъде осъществява-
на. Минцбърг е известен със своята 
пределна критичност към въпросния 
традиционен поток от литература 
по въпроса за същността на стра-
тегиите.15

Все пак неизбежно ли трябва да 
се противопоставят принципите на 
стратегическото мислене на тези, 
диктуващи логиката на останалите 
равнища на управление?

Този въпрос е принципен. Страте-
гическото управление се различава от 
тактическото и оперативното не по 
мащаб, а по функции. Стратегиране 
има и на ниските равнища на управ-
ление, макар и ограничено. Страте-
гическото мислене се подчинява на 
система от собствени принципи, 
която е различна от ръководните 
правила на останалите равнища на 
управление. Отделните нива на уп-
равлението имат собствена функция 
и логика. Стратегиите имат уникал-
ната мисия да осигуряват интегри-
тета на субекта, за който се отна-
сят, както и на действията му като 
цяло, за да гарантират неговото 
оцеляване, устойчиво развитие и гло-
бална експанзия чрез двоякото сред- 
ство на трайното конкурентно пози-
циониране и кооперативно участие в 
съвместното утвърждаване на общи 
ценности със стратегически парт-
ньори.16 Всичко това се отразява в 
стратегическите приоритети – про-
дуктът, нужен за по-нататъшното 
формулиране на конкретни цели и уп-
равлението на тяхното постигане.

СТрАТегичеСКОТО МиСлене

Стратегическото мислене е об-
ратно на традиционното рационално 
мислене в управлението, което опре-
деля крайната цел, а после и пътя към 
нея. Няма такова нещо при страте-
гирането, колкото и фрапантно да 
звучи на пръв поглед. Всекидневната 
здрава логика е капан, когато ста-
ва дума за дизайниране на бъдещето 
изобщо – онова бъдеще, което е нуж-

но на организацията като цяло за 
нейното постоянно оцеляване, разви-
тие и експанзия. Стратегическото 
бъдеще е непрекъсната серия от бъ-
дещи моменти, а не еднократно пос-
тижение. Общото между отделните 
бъдещи моменти, което ги свързва в 
единство, е мисията на организация-
та, а не крайно състояние, колкото и 
„голямо“ да е предвидено да бъде то. 
Това е бъдеще, за което има реални 
възможности, независимо от какво-
то и да е влошаване на условията. 
Влошаването може да засегне само 
определена ситуация, но никога цяло-
то бъдеще.

Доколкото съществува траен 
компонент в такава стратегическа 
схема на бъдещето, това е мисията, 
а не крайна цел, както е при плани-
рането. Много са разликите между 
мисия, осъществявана постоянно, 
и крайна цел, която се постига ед-
нократно. Вероятно най-съществе-
ните са следните: 1) мисията никога 
не може да бъде осъществена докрай, 
може да се осъществява във всяка 
отделна ситуация; 2) мисията е ста-
билна, но не и напълно непроменлива 
за разлика от основната цел, която 
не може да бъде променяна в рамки-
те на един и същ план; 3) мисията е 
преди всичко ценностно определена, 
докато целта е много по-зависима 
от обективните параметри на вън-
шната и вътрешната среда.

Така че мисията е по-скоро ма-
ховик, създаващ стабилност на дви-
жението, но не и неподвижно крайно 
състояние. Тя зависи по-малко от 
съществените промени в ситуация-
та, отколкото крайната цел. Про-
меня се в зависимост от нуждите 
на адаптация на организацията към 
епохите, а не от отделните ситуа-
ции, спрямо които остава стабилна. 
Крайните цели се отнасят до от-
делните ситуации. Мисията, която 
осмисля поведението, би следвало на 
практика да кристализира в такива 
конкретни цели. За да бъдат фикси-
рани те, трябва да се знаят пара-
метрите на ситуацията, но и общи-
ят смисъл на движението, задаван 
от стратегическата мисия.
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Обикновената рационалност об-

рича бъдещето да е екстраполация 
на настоящето напред във времето. 
Стратегирането има обърната ло-
гика, тъй като чертае линията на 
продължителното бъдеще и разглеж-
да настоящето от тези позиции. С 
други думи, планът тръгва от сегаш-
ните дадености и тенденциите от 
миналото, за да проектира обозримо 
бъдеще. Стратегията тръгва от об-
раза на далечното бъдеще, създаван 
на основата на ценностите и наме-
ренията, за да проектира настояще-
то. Така погледнато, същностното 
разминаване на двете тенденции е 
очевидно.

Стратегическите умове имат 
уникален подход към бъдещето. Стра- 
тезите мислят по начин, който ги 
различава от ръководителите на 
всяко друго равнище. Единствено те 
боравят с бъдещето във възможно 
най-чистата му форма. Тъкмо с тази 
си експертиза те са незаменими за 
управлението като цяло. Твърдя, че 
специфичното призвание на страте-
зите е да покоряват бъдещето. Не 
само че навлизат в него много по-
далече от всички, но те преди всичко 
изпълняват едва ли не божествена 
мисия – да сложат юзди на съдбата. 
Крайната цел трябва да бъде пос-
тигната чрез плана и зависи от ус-
ловията. Мисията се осъществява за 
пореден път винаги, щом може.

СТрАТегияТА КАТО БъДеЩе

Човек се справя традиционно с 
неизвестността на идното, като 
се опитва да постигне продължение 
на настоящето напред във времето. 
Това не е стратегия. Параметрите 
на познатото минало и настояще, 
няма как, играят водеща роля в този 
стандартен подход. Плановете са 
продължение на съществуващи тен-
денции. Днешните закони регламен-
тират утрешния ден и т.н. Единс-
твено стратегията представлява 
скок изцяло в бъдещата действител-
ност.

Стратегическият подход към бъ-
дещето не се характеризира само с 

факта, че в него примесите от на-
стоящето и миналото са минимални. 
Образът на бъдещето, който стра-
тезите произвеждат, се отличава с 
тоталната си многовариантност. 
За разлика от „плановиците“ и „про-
ектантите“ в управлението страте-
зите създават картина, обхващаща 
повече от едно бъдеще – „снопове“ 
от оптимистични и песимистични 
сценарии, от алтернативни планове 
„А“, „Б“, „В“ и т.н.

Дори възможно най-гъвкавите 
планове, съобразени с няколко веро-
ятни развития на процесите, трябва 
да достигнат до строго определена 
предварителна цел – иначе или не са 
планове, или не са този план, който е 
започнат. Обратно, сратегирането 
допуска движеща се, а не статична 
цел, т.е. цел-посока с отворен край, 
вместо традиционната цел-крайно 
състояние, каквато носят със себе 
си плановете и програмите. Страте- 
гическата цел-движение е по-обхват-
на, като съдържа няколко алтерна-
тивни варианта на бъдещето, а не 
едно предварително фиксирано бъ-
деще. Затова, когато става дума за 
стратегиране, се използва неконвен-
ционалното понятие „бъдещета“ – 
множествено число.

На този фон всеки линеен, „еди-
ничен“ подход към времето, какъвто 
е планирането, води до ограничения-
та, произтичащи от зависимостта 
на всяко предначертание от скова-
ващите натрупвания на миналото и 
строгите параметри на настояще-
то. Плановете нито могат да до-
стигнат толкова далече, нито да об-
хванат хоризонтите толкова пълно, 
колкото стратегиите.

Надхвърлянето на тези ограни-
чения е възможно чрез специфично 
мислене. Покоряването на бъдещето 
има своите принципи. Логиката им е 
вечна и непроменлива, както на ма-
тематическите аксиоми. Ето защо 
модерното схващане за стратегията 
означава единствено по-задълбочено-
то в сравнение с преди разбиране на 
вечните принципи на стратегиране-
то, а не мираж за несъществуващи 
нови характеристики на стратеги- 
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ите, появили се внезапно през послед-
ните години. С други думи, модерно-
то схващане за стратегията изиск-
ва пълната ù еманципация от всяка 
всекидневна форма проява на елемен-
тарен разум в управлението, особено 
от планирането.

Описват привързването за мач-
тата на Одисей като стратегическо 
действие и сигурно е така: той се 
отказва от елементарния здрав ра-
зум. Пишат за играта „Повторена-
та дилема на затворника“, при коя-
то всеки от участниците се отказва 
от традиционната рационалност да 
преследва максималната си изгода, за 
да си доставя постоянно много по-
вече, отколкото може сам, стига да 
заложи на кооперативната игра, при 
условие, че и другият участник ре-
агира така. Това вече е стратегия. 
Казано с най-прост пример, трябва 
да се откажеш от храната вкъщи, 
ако след това отиваш на сватба.

Развитието на самостоятелния 
облик на стратегирането като нещо 
без аналог в цялата гама от други 
управленски подходи получава изклю-
чителен тласък с разработките на 
забележителния иноватор херман 
Кан. Една от големите му заслуги е 
определянето на сценариите като ос-
нова на стратегическото мислене.17 
Това откритие е решителна крачка 
към еманципирането на стратегията 
от плана. Планирането няма нищо 
общо със сценарното моделиране на 
бъдещето.* Съпътстващ продукт на 
сценарния подход към бъдещето е раз-
работването на метода на сценарно 
планиране. Основаният от херман 
Кан Институт „хъдзън“18 развива 
тази методология в областта на 
международните отношения и сигур-
ността. По-късно сценарното плани-
ране се прилага с изненадващ успех за 
формирането на макроикономичес-
ки стратегии. Този опит неслучайно 
съвпада с първата голяма петролна 

* Сценарното планиране е представяно 
у нас през последните години като метод 
и той е бил използван главно от военни 
специалисти, сред които са Т. Тагарев,  
В. Рачев и И. Налбантов.

криза в света, която е изпитание за 
енергийното планиране, резултат от 
липсата на стратегическа концепция. 
Сценарният стратегически подход 
днес е много далече от първообраза 
си. Една още по-нова идея, катали-
зираща еманципацията на страте-
гирането от останалите управлен-
ски подходи, е теорията за т.нар. 
стратегия чрез практика, за която 
бе споменато по-горе. Това виждане 
изключва предварителното начерта-
ване на крайни цели, характерно за 
стандартните управленски мето-
ди. Вместо тях теорията за стра-
тегията като практика защитава 
принципа за постъпателно формира-
не на стратегия в хода на нейното 
осъществяване.19

На тази основа в различни евро-
пейски и американски академични 
центрове се разработват изследо-
вателски техники за сценарно пла-
ниране.20 Многообещаващо се оказва 
комбинирането му с метода Делфи, 
създаден още в края на Втората све-
товна война от прочутата корпора-
ция РАНД**. Излишно е да се споме-
нава, че такива техники са крайно 
нехарактерни като инструменти за 
планиране, дори непригодни в неговия 
контекст. Затова пък се оказват 
толкова подходящи за създаването 
на далновидни стратегии.

Изследването по-нататък е про-
дължение на очерталата се тенден-
ция към еманципация на стратеги-
рането от останалите форми на 
управление, с които традиционно се 
обърква. Главната цел е да се доба-
вят още черти към неконвенционал-
ното разбиране за действителния 
смисъл и функции на стратегичес-
кото управление. Пряка задача е из- 
вличането на системата от принци-
пи на автентичното стратегическо 
мислене, които очертават неговото 
действително съдържание.

** RAND – абревиатура от Research and 
Development. Това е първият институт, 
посветен пряко на стратегическия анализ 
на бъдещето, създаден към ВВС на САЩ в 
началото на Студената война, свързан с 
глобалната ядрена опасност.
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И стратегирането, и планиране-
то са начини за управление на бъ-
дещето. Всеки от тях отговаря на 
отделен тип управление. Плановете 
са инструмент на параметричното 
управление (тактическо и оператив-
но), където решенията зависят от 
параметрите на ситуацията, стра-
тегиите – на непараметричното уп-
равление, определяно от ценностна-
та идентификация.

От гледна точка на настоящия 
момент (в който трябва да се вземе 
решение за предстоящия момент – 
всички управленски решения са за бъде-
щето, близко или далечно) бъдещето 
крие неопределености (невъзможност 
да се предвиди поведението на сис-
темата). Тези неопределености оп- 
риличават бъдещето на контейнер с 
несигурности (uncertainties). Така че 
управлението на бъдещето (справя-
нето на управлението с бъдещето) е 
отношение към несигурностите.

Параметричните форми на управ-
ление се справят с несигурностите 
по един начин, непараметричните – 
по друг. При параметричното управ-
ление, чиито решения са разчетени 
на основата на текущата ситуация 
и тенденциите от миналото, неси-
гурностите или се игнорират, или 
най-малкото се ограничават. Обрат-
но, непараметричното управление се 
гради върху тях и ги приветства. Ос-
новната разлика между двата подхо-
да е в това дали несигурностите се 
възприемат като рискове или като 
възможности.

Параметричният дял от цикъла 
на управлението (тактическо и опе-
ративно управление) познава няколко 
форми на планиране. характерни за 
тях са особено силната зависимост 
от параметрите на ситуацията и 
краткият времеви хоризонт напред. 
Оперативното управление прибягва 
в най-простите ситуации до планове 
от типа на т.нар. мерки („вземане 
на мерки“) – пряк отговор на предиз-
викателствата на ситуацията. То- 
ва е и най-простият и най-парамет-
ричен начин за справяне с непосред- 

ственото бъдеще. Друг инструмент 
е разписанието (обикновено на вре-
ме, а времето е израз на промяна – 
всъщност разписанията по този на-
чин са разпределения на дейности 
при напълно позната бъдеща среда, 
без изненади). Основната черта на 
начина, по който оперативното уп-
равление се справя с бъдещето, спо-
ред мен, е пълното пренебрегване на 
несигурностите, като проектите за 
бъдещите дейности се градят само 
върху тези елементи от бъдещето, 
които ги съдържат в минимална, 
незаплашваща планираното бъдеще 
степен (т.е. неизбежни случайности). 
Разписанието на влаковете е пример 
за това – отделният инцидент може 
да го промени само еднократно.

Тактическото равнище на управ-
ление твори планове за бъдещето в 
по-сложни форми, каквито са бюд-
жетите, плановете на действията, 
проектите и програмите. При тях 
се приема винаги наличието на до-
статъчно несигурности и затова не 
се прави опит да се игнорират. Така 
или иначе, несигурностите отново 
се разглеждат като рискове, които 
трябва да бъдат ограничавани, след 
като не могат да бъдат игнорирани. 
Здравата логика побеждава: не може 
да се постигат цели, ако пътят ще 
бъде преграждан от нечакани препятс-
твия. Затова тактическите планове 
държат несигурностите в определени 
граници, за да градят бъдещето извън 
тези острови на несигурност. Важен 
инструмент тук са прогнозите.

Стратегическото равнище е не-
параметрично. Решенията стъпват 
върху приоритетите, диктувани от 
ценностната самоопределеност. Не-
сигурностите на бъдещето се раз-
глеждат като възможности, чието 
настъпване трябва да се изчака, за 
да се използва. Максимизирането на 
тези възможности изисква широко 
да се отворят вратите пред всички 
несигурности, тъй като колкото по-
вече са довежданите от тях възмож-
ности, толкова повече нарастват 
възможностите за следване на стра-
тегическите цели-посока. Бъдещето 
може да протече по различни сцена-
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рии. Всеки от тях съдържа несигур-
ности, някои от които са възможнос-
ти. Следователно стратегът трябва 
да има предвид няколко, а не само 
един сценарий за бъдещето, с което 
увеличава възможностите пред свои-
те „планове“. (План може да означава 
различни неща: 1) разпределение на ре-
сурси и дейности; 2) идея за бъдеще-
то, неподплатена с някаква подобна 
прагматика – „имам идея да почивам 
в Гърция“.)

Особено важно е да се направи уси-
лие, за да се възприеме, че отделните 
сценарии не са субективни хрумвания 
(драматургия), а обективни логичес-
ки конструкции от възможности. За- 
това те са свързани, като фигура-
та, която образуват, е дървото на 
решенията. Оттук е и неизбежната 
органична връзка между всички стра-
тегии. Те са обхванати от йерархич-
на структура, като най-високо раз-
положена е генералната стратеги-
ческа визия за постоянно оцеляване, 
развитие и експанзия на организаци-

ята (нещо, наричано гранд страте-
гия от Базил Лидъл харт), следвана 
от пласта на оперативни стратегии 
(прояви на генералната стратегия за 
определени времеви отсеци за отдел-
ните ресори или дейности), който в 
крайна сметка резултира в страте-
гически планове – обикновено възпри-
емани като тактически тип планове 
за реализиране на цели със стратеги-
ческо значение.

Образува се верига от форми (табл. 3) 
на справяне с бъдещето от страна на 
трите равнища на управление, като 
единият край е максимално парамет-
ричен, игнориращ несигурностите, 
често с къс времеви хоризонт, а про-
тивоположният – ценностно обусло-
вен, използващ несигурностите като 
възможности, с времеви хоризонт, 
който е практически неограничен.

Съответно различните форми на 
справяне с бъдещето на отделните 
равнища на управлението могат да 
се обобщят така, както е показано 
в табл. 4.

Таблица 3

Форма на 
управление

Равнище на 
управление

Инструмент за 
справяне с бъдещето

Отношение към 
несигурностите

Непараметрично Стратегическо Гранд стратегия → 
оперативна страте-
гия → стратегичес-
ки план

Несигурностите пред-
ставляват възможно- 
сти

Параметрично Тактическо План: програма,  
проект

Несигурностите пред-
ставляват риск, който 
се контролира

Параметрично Оперативно План: разписание, 
мерки

Несигурностите се игно- 
рират

Таблица 4

Параметрично  
управление

Непараметрично 
управление

Равнище на 
управлението

Оперативно 
равнище

Тактическо равнище Стратегическо 
равнище

Тип цел Цел-задача 
(objective, target)

Цел-крайно състояние 
(ends, goal)

Цел-посока (aim, intent, 
purpose)

Информация Пълна 
информация

Достатъчна 
информация

Критична информация 
(намаляване на 
неопределеността)

Интерпретация 
на бъдещето

Възможно бъдеще 
(на английски 
possible futures)

Вероятно бъдеще (на 
английски probable 
futures)

Предпочитано бъдеще 
(на английски preferable 
future)
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Представяното тук виждане за 
стратегирането набляга върху то-
талната му същност. Стратегиите 
изглеждат като единен централен 
„хъб“ на управлението изобщо, т.е. 
единен смисъл на всичко, което се 
отработва по-нататък детайлно в 
различните ресори. Заключението, ко-
ето може да се направи, ако се спре 
дотук, е, че стратегическите про-
блеми на управлението на отделни-
те области на обществения живот 
(военна област, икономика, култура и 

т.н.) се претопяват взаимно в единна 
„свръх“същност, наречена (примерно) 
гранд стратегия.

Подобно заключение е прибързано. 
Това, за което действително става 
дума, е, че всички стратегии са вза-
имно обвързани, зависими една от 
друга, както и от най-общата между 
тях генерална стратегия за дълго-
срочното оцеляване, развитие и екс-
панзия. Причината е, че осмислянето 
на действията в една област не може 
да не изпитва въздействията на сми-

Параметрично  
управление

Непараметрично 
управление

Парадигма 
на справяне с 
бъдещето

Продължение на 
настоящето в си- 
гурния диапазон 
на бъдещето (cer- 
tainties) чрез съоб-
разяване с пара-
метрите на си-
туацията

Продължение на на-
стоящето в рисковия 
диапазон на бъдещето 
(risk) чрез съобразяване 
с параметрите на си-
туацията и екстрапо-
лация на тенденциите 
от миналото през на-
стоящето в бъдещето

Продължаващ сценарий 
на бъдещето в неси-
гурния диапазон на бъ-
дещето (uncertainties), 
третиран като из-
вор на възможности 
(opportunities) пред оце-
ляването, развитието и 
експанзията чрез съоб-
разяване със стратеги-
ческата мисия

База Сигурности (cer- 
tainties) – продъл-
жение на насто-
ящето

Вероятности (proba- 
bilities) – екстраполация 
(на минали тенденции)

Несигурности (uncer- 
tainties) – те трябва да 
бъдат кооптирани в 
сметките за бъдещите 
действия

Подход Игнориране на не- 
сигурностите (ко- 
гато те и без то- 
ва са практически 
нула), довеждане-
то им до случай-
ности

Управление на несигур-
ностите (опит за кон-
трол над тяхното по-
тенциално вредно дейс-
твие), довеждането им 
до едни от параметри-
те на предстоящата 
ситуация

Включване (калкулира-
не) на всички несигур-
ности, свеждането им 
до възможности

Метод Проектиране 
(най-близко до 
английското 
projection)

Прогнозиране (английс-
кото forecasting)

Предсказване, пред-
виждане, пророчество 
(най-близко до англий-
ското predicting или 
prophesying)

Техника Програмиране Планиране Политически и адми-
нистративен инжене-
ринг, сценарно планира-
не и/или „Делфи“

форма Разчет за бъде-
щето

План за бъдещето Замисъл за бъдещето

Краен резултат План (мерки, 
разписание): ре-
акция на външни 
промени

План (проект, програ-
ма): разпределение на 
ресурсите и график на 
дейностите

Стратегия: алтерна-
тивни сценарии за бъ-
дещето
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съла на действията в други области. 
Следователно всички стратегии в 
публичната сфера образуват систе-
ма, чийто център се заема от гранд 
стратегическата визия за оцеляване, 
експанзия и развитие. Тази система 
от стратегии внася в управлението 
отпечатъка на бъдещето под форма-
та на общ смисъл на действията и 
набор от възможности за осъщест-
вяване на стратегическата визия.

* * *
Нормално поведение за всеки уп-

равленец е да търси конкретни фор-
мати за вземане на решение – колко-
то по-конкретни са те, толкова по-
сигурно изглежда да е постигането на 
добро решение. От тази гледна точка 
виждането за взаимната обвързаност 
на стратегиите е плашеща. Ръково-
дителят, който търси обозрими из-
мерения на смисъла на действията в 
ситуацията, която управлява, се оказ-
ва застрашен от това да трябва да 
се съобразява с толкова много повече 
значения „над“ управляваната ситуа-
ция, че тези от тях, които биха му 
трябвали непосредствено, могат да 

се окажат удавени в премного инфор-
мация. Затова естествено предпочи-
танията в повечето случаи са насо-
чени към традиционното разбиране 
за стратегия като за отделен план с 
обозрими измерения, създаден само за 
конкретната управленска ситуация, а 
не като нещо, което изглежда неогра-
ничено в пространството, а дори и 
във времето.

Застъпваното тук гледище за 
стратегирането не е обаче заплаха 
пред изискването за конкретност в 
управлението. Всичко, което се твър-
ди, е напълно в услуга на конкрет-
ното управление, а не препятствие 
пред него. Подходът на стратегия-
та като бъдеще, в което се сливат 
като във фуния и другите стратегии 
не компрометира старанието за на-
миране на точни решения в конкрет-
ните ситуации днес, а напротив – 
прави решенията по-ефикасни (ре-
зултативни). За целта стратегичес-
ките ръководители трябва да изос-
тавят опасенията си и да приемат 
следните положения, отнасящи се до 
стратегическото управление, показа-
ни в табл. 5.

Таблица 5

1. Отношение
към 

бъдещето

Да се изостави планиращият подход с поставяне на крайни цели; 
вместо това да се формулират трайните посоки за утвърждаване 
на мисията.
Да се изостави разглеждането на несигурностите като риск; вместо 
това да се види бъдещето като набор от сценарии, съдържащи 
възможности.

2. Отношение
към 

политиката

Да се изостави максимизирането на партийния интерес в мандата; 
вместо това да се осигури екстремно развитие на цялото отвъд 
мандатите.
Да се изостави третирането на властта като основна цел; вместо 
това да се постигне критична маса на обществено и политическо 
съгласие.

3. Отношение
към 

ситуацията

Да се изостави водещата роля на параметрите на ситуацията; 
вместо това решенията да се вземат въз основа на визията за 
бъдещето.
Да се изостави стремежът да се постигне подобряване на текущата 
ситуация; вместо това да се утвърждава ценностно определената 
мисия.

4. Отношение
към 

практиката

Да се изостави подходът за предварително „написване“ на 
стратегия; вместо това стратегията да се формира в процеса на 
осъществяването ù.
Да се изостави създаването на стратегия сама за себе си; вместо 
това да се синхронизира с други стратегии, както и с най-общата.
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Да вземем за пример създаването 

на конкретна стратегия – примерно 
за превенция на бедствия и аварии до 
2019 г. В нормалния случай у нас МВР 
или „Гражданска защита“ ще свикат 
експерти по пожари, наводнения и зе-
метресения от БАН и други държав-
ни служби и ще създадат план за по-
добряване актуалното състояние на 
превенциите в съответните облас-
ти, който ще нарекат „стратегия“. 
Новият подход предвижда друго:  
1) да се види проблемът като проблем 
на управленската система на ресора, 
а не като сумирани проблеми на са-
мия ресор; за целта трябва първо да 
се очертае мисията на цялата дър- 
жавна администрация, на всяко ней-
но звено в превантивните мерки от 
сега завинаги и да се потърси начин за 
узаконяване на това положение, като 
„Гражданска защита“ застане с ко-
ординиращи функции само на входа и 
изхода на системата, грижейки се за 
силата на съгласието между всички 
участници; 2) да се създадат алтер-
нативни сценарии за бъдещето и да 
се преценят възможностите, които 
те съдържат за развиване на систе-
мата за превенции; 3) да се очертаят 
основните приоритети на развитие 
на системата до 2019 г. и на тази 
основа да се фиксират стратегичес-
ки цели за постигане на институци-
онални и нормативни решения; 4) да 
се формулират трайните посоки за 
развитие на гражданската защита у 
нас и да се види какво може да се на-

прави за това в срока на действие на 
създаваната оперативна стратегия; 
5) да се синхронизира тази страте-
гия с всички други стратегии, които 
имат отношение към превенцията 
на бедствията и авариите, и т.н. 
Стратегия, създавана по такъв на-
чин, ще завърши с поставяне на ясни 
приоритети на управлението. Тя 
може да бъде допълнена със страте-
гически план, който изтъква не всич-
ко, което изобщо трябва да се прави 
и което така или иначе рутинно се 
върши в този ресор, а само това, ко-
ето има значение за развитието и 
експанзията на системата за защи-
та от бедствия и аварии – например 
създаването на обществена култура 
в подкрепа на системата, законово-
то ангажиране на всички министерс-
тва като участници в системата за 
защита от бедствия, постигането 
на съгласие с ресорите на държавно-
то управление, с местните власти, 
ръководствата на съседните държа-
ви и ЕС, синхронизация със страте-
гическите планове в други области, 
като финанси, енергетика и т.н.

Ако досегашното стратегиране у 
нас показва ниска ефикасност и ос-
новната причина за това е лошата 
интерференция от неадекватно из-
ходно разбиране за стратегия и ед-
ностранчивия партиен контрол над 
формирането на стратегии за общи 
нужди, дискусията която, надявам 
се, тази студия повдига, заслужава 
продължение.
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Воденето на преговори е основна 
форма на човешко поведение, въпреки 
че най-честата асоциация на думите 
„водене на преговори“ обикновено е 
свързана със сферите на политика-
та и търговските отношения. Но в 
междуличностните отношения също 
водим преговори, и то много често. 
Всъщност във всеки момент, когато 
искаме да получим нещо от другите 
или пък да изгладим различията си с 
тях, водим преговори. Обикновено 
преговорите в политиката, търго-
вията и бизнеса се разглеждат като 
делови, а основната им характерис-
тика е, че се водят от представи-
тели на институция в най-широкия 
смисъл на думата, а преговорите, 
които водим като отделни субекти, 
могат да бъдат наречени междулич-
ностни. Това разграничаване е много 
условно, тъй като, от една страна, 
границите понякога са твърде разми-
ти, а от друга, основните принципи 
и при двата типа преговори често се 
припокриват.

Ефективното преговаряне е не 
само важна междуличностна компе-
тентност, която ни помага да бъдем 
по-ефективни в живота, но и важна 
професионална компетентност. Тя 
се развива както чрез краткосроч-
ни обучения, така и чрез включване 
на такава дисциплина в бакалавър- 
ските и магистърските програми на 
добрите образователни институции. 
Например във Военната академия 
учебната програма „Водене на прего-
вори“, макар и избираема, е елемент 

СТРАТЕГИИ И ПОДхОДИ  
ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Георги КАРАСТОЯНОВ*

The article „Strategies and Approaches to Negotiations“ (author Georgi Karastoyanov) is an 
overview of approaches to negotiations and schools of thought based on I. William Zartman’s 
taxonomy identifying five approaches, namely strategic, structural, processual (concession exchange), 
behavioral, and integrative. The basic strategies used in these approaches – distributive (competitive) 
and integrative (cooperative) are also discussed here.

Key words: negotiations, competency, psychology, strategies

от лидерската подготовка на слуша-
телите и студентите. В Нов бъл-
гарски университет бъдещите ръко-
водители в държавната и местната 
администрация изучават дисципли-
ната „Комуникация и водене на пре-
говори“, а психолозите с насоченост 
към реализация в организационни сре-
ди изучават учебни програми като 
„Водене на преговори“, „Преговаряне, 
разрешаване на конфликти и медиа-
ция“, отчитайки потребността от 
подготвени специалисти, които да 
обучават на тази компетентност. 
Съвременното образование предпола-
га сериозна теоретична подготовка, 
която позволява творческо прилага-
не на различни техники и подходи. 
Важен аспект от тази подготовка 
е разбирането на различните подхо-
ди и школи за обучение и водене на 
преговори.

Как се дефинират преговорите в 
специализираната литература? Кла-
сиците в теорията Роджър фишер и 
Уилям Ъри ги определят така: „...Ос-
новно средство за постигане на това, 
което искаме от другите като кому-
никационен процес, създаван за пости-
гане на споразумение, когато с дру-
гата страна имаме както споделени, 
така и противоположни интереси“.1

Практици в областта на дипло-
матическите преговори като хен-

* Доцент Георги Карастоянов е доктор 
по психология и началник на катедра „Ли-
дерство“ във Военна академия „Г. С. Ра-
ковски“.
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ри Кисинджър виждат преговорите 
като начин на вземане на решение, 
основан на търсене на едностранно 
действие.2

А ето и някои други определения: 
процес, чрез който поне двама парт- 
ньори с различни потребности и 
гледни точки се опитват да постиг-
нат съгласие (споразумение) по неща 
(въпроси) от взаимен интерес3; две 
или повече независими партии (стра-
ни), които възприемат несъвмести-
ми цели и са ангажирани (въвлечени) 
в социално взаимодействие за пос-
тигане на взаимоприемлив резултат 
(удовлетворяващ изход)4; процес, при 
който две или повече страни (пар-
тии) работят заедно, за да стигнат 
до взаимоприемливо решаване на един 
или повече спорни въпроси, като тър- 
говски сделки, договори или споразу-
мения (спогодби от всякакъв вид). 
Преговорите са процес на пазарене – 
даване и вземане, а когато той се 
води добре, оставя всички страни до-
волни от резултатите.5

Преговорите в бизнес среда се 
определят и като процес на взаимо-
действие, в който двама или пове-
че участници (страни) в положение 
на привиден конфликт се опитват 
да постигнат чрез споразумение по-
добър резултат, отколкото с други 
средства за вземане на решения6, или 
пък като процес, по време на който 
страните се придвижват от първо-
начално противоположни позиции до 
момент, в който може да се постиг-
не съгласие.7

Преговорите изискват съгласие 
поне на две страни за провеждането 
им, а то е налице, ако има необхо-
димост от съвместно разрешава-
не на различията между страните, 
приемане от тях, че преговорите са 
най-удовлетворяващия ги начин, за да 
изгладят различията си, ако са нали-
це убеждения и у двете страни, че 
съществува някаква възможност за 
взаимоприемливо решение. От друга 
страна, те биха били възможни, ако 
всяка от страните има някакво вли-
яние върху другата.8

В предишни наши разработки ана-
лизирахме преговорите като процес, 

предоставящ възможност за обме-
няне от страните на ангажименти, 
задължения и обещания, чрез които 
постигат своите цели, управляват 
проблемите помежду си и постигат 
съгласие.9

Анализът на предложените опре-
деления показва, че те разкриват от-
делни страни на преговорите, които 
са важни за авторите им в контекс-
та, в който изследват или обучават – 
понякога се акцентира върху пред-
поставките, в други случаи – върху 
средствата, а в трети – върху очак-
вания резултат. Използват се поня-
тия като влияние, позиции, интереси, 
конфликт, потребност от взаимно 
приемливо или съвместно вземане на 
решение, процес (следователно има 
етапи), възможност и т.н.

Макар че формалните определе-
ния се различават – не само поради 
нееднаквост във вижданията, а и за-
щото всеки от теоретиците акцен-
тира върху определени аспекти, за 
сметка на други, повечето изследва-
ни дефиниции споделят определени 
общи характеристики. Може би най-
важната, която ги обединява, е до-
пускането, че страните, които пре-
говарят, са съгласни поне във фунда-
ментален аспект – споделената вяра, 
че техните цели ще бъдат по-добре 
обслужени чрез преговори с другата 
страна. Имплицитно се подразбира, 
че преговарящите страни са стигна-
ли до заключение (поне за момент), 
че биха задоволили по-добре своите 
индивидуални цели при съгласие за 
взаимоприемливо решение с другата 
страна, отколкото ако се опитат 
едностранно да ги постигнат. Тези 
възприятия, които водят до начало 
на преговори, показват зависимост-
та, която съществува (в каквато и 
да е степен) между преговарящите 
страни. Всъщност общият интерес 
от споделено споразумение и взаим-
ната зависимост е основната при-
чина за воденето на преговори по 
даден проблем или конфликт.10

Разнообразието от гледни точки 
какво са преговорите до голяма сте-
пен се определя от разнообразието на 
сферите на дейност, в които тази 
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фундаментална форма на човешко 
взаимодействие е приложима. В край-
на сметка, независимо дали взаимо-
действието с другите отговаря на 
дадените определения или не, хората 
имплицитно (на интуитивно ниво) 
си дават сметка кога водят прего-
вори и регулират своето поведение в 
посока да успеят да постигнат екс-
плицитните или имплицитните цели, 
които преследват. Разбирането на 
преговорите като процес е трудно 
постижимо, ако не се изследват раз-
личните подходи и школи по водене на 
преговори. Всяка от тях има основа-
ния за съществуването си, свързани с 
областта на преговаряне, културата, 
в която е възникнала, обществените 
нагласи и т.н. Както може да се оча-
ква, няма единно становище за раз-
граничаване на основните подходи или 
школи при воденето на преговори.

Гевин Кенеди разграничава три 
основни подхода: школа на хитрите 
тактически ходове, водене на прего-
вори като постепенен процес, водене 
на преговори на основата на опреде-
лени принципи.11

Даниел Дракман пък описва че-
тири основни подхода: преговорите 
като решаване на ребус или загадка, 
преговорите като игра на пазарене, 
преговорите като организиран ме-
ниджмънт, преговорите като дипло-
матически ходове (маневри).12

Други автори, като Стийл и Бий-
зар, определят пет основни подхода 
при преговорите – компромиси, паза-
рене, заплаха, емоции и логично мис-
лене.13

хауърд Райфа предлага типология 
на подходите, изградена около дихо-
томните дименсии симетрия – аси-
метрия и прескриптивни (норматив-
ни) – дескриптивни.14

Критичният анализ на посочените 
подходи показва, че те не съумяват 
да обхванат всички основни школи. 
Това до голяма степен е направено 
от Ира Уилям Зартман, един от 
най-влиятелните теоретици, прак-
тици и изследователи в областта. 
Той си поставя за цел да обобщи най-
често използваните подходи за ана-
лиз на преговорите, което всъщност 

дава представа за основните школи 
за водене на преговори. Подходът на 
Зартман дава възможност основни-
те школи да се разглеждат не като 
взаимно изключващи се, както е при 
категоризацията на Райфа, а като 
допълващи се и да бъдат интегрирани 
в обучението по водене на преговори. 
В своята книга „0% решение: Как да 
преговаряме успешно с похитители, 
стачкуващи, началници, нефтени маг-
нати, араби, руснаци и други достой-
ни опоненти в този модерен свят“15 
той първоначално идентифицира се-
дем основни подхода, които по-късно 
са обобщени в пет. Тези подходи или 
школи са структуралистки, страте-
гически, процесуални, поведенчески и 
интегративни.16

Критичният анализ на изложените 
дотук таксономии показва, че раз-
граничаването е доста условно тъй 
като, проследявайки развитието им, 
установяваме, че те се развиват как-
то на основата на собствения опит и 
изследвания, така и заимствайки идеи 
от други школи и подходи. Това става 
особено очевидно, когато анализираме 
школи, чиито основни постулати са 
еклектичен сбор от принципи, които 
са слепени от определена гледна точ-
ка. Таксономията на Зартман, освен 
че като че ли е най-изчерпателна, без 
да се опитва да ограничава схващания-
та като прокрустово ложе, позволява 
по-дълбинен анализ на теоретичните 
постановки – основните допускания 
или вярвания какво всъщност са прего-
ворите. Вярванията са много базисни 
конструкти в човешката психика, кои-
то регулират поведението на хората.

рАзгрАничение  
МеЖДу ДиСТриБуТиВни  

(КОнКуренТни)  
и КООПерАТиВни  

(СъТруДничеЩи) СТрАТегии 
При ПрегОВАряне

И все пак между повечето тео-
ретици и практици, независимо от 
школата, към която принадлежат, 
има като че ли общоприето разгра-
ничение на базисните стратегии, ко-
ито се използват при преговаряне. 
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Ако вярванията на преговарящия за 
преговорите са, че това е процес, в 
който страните са най-вече конку-
ренти и печалбата на едната страна 
е загубата на другата страна, то-
гава, каквито и тактики да изпол-
зват, те могат да бъдат причислени 
към базисната дистрибутивна стра-
тегия. При тази стратегия едната 
страна „печели“, а другата „губи“. 
В литературата това често се на-
рича транзакция с нулева сума или 
сбор (zero-sum transactions). Гледната 
точка в ситуацията е, че ресурсите 
за разделяне са ограничени или фик-
сирани така, че колкото повече взе-
ме едната страна, толкова по-малко 
остава за другата, което е добре за 
другата страна и лошо за нас. Тази 
рамка обикновено се нарича митич-
ният фиксиран пай (Fixed pie) и по-
бедителят ще вземе по-голямото 
парче от тортата.* С други думи, 
интересите на едната страна са 
противоположни на интересите на 
другата – например в повечето пре-
говори за покупко-продажба. Основ-
ната грижа на преговарящите е да 
максимизират своите интереси. Во-
дещи тактики при този тип прего-
вори са манипулацията, използването 
на сила, задържането на информация. 
Прилагат се тактически прийоми 
като лъжлив център, изкарване от 
релсите, блокиране, подвижни пясъци, 
отхапване и захапване, руски фронт 
и др. Главна цел на стриктното из-
ползване на дистрибутивната стра-
тегия е постигане на максимална 
печалба или максимално задоволяване 
на интересите, без отчитане инте-
ресите на другата страна. Критич-
ният анализ на казаното дотук обаче 
предполага, че при преговарянето би 
следвало да бъдат отчитани и други 
цели, свързани с отговори на следни-
те въпроси:

• На каква цена постигаме това, 
което искаме?

• Каква е цената, която ще пла-
тим в дългосрочен (стратегически 
план) план за печалбата?

• Дали е важно да бъдат изграде-
ни или съхранени добрите отношения 
между страните?

• ще може ли другата страна да 
изпълни договореното споразумение?

• Ако другата страна не е моти-
вирана да изпълни споразумението, в 
какво може да се превърне формални-
ят акт на договора?

Отговорите на тези въпроси поз-
волява да разграничим дистрибутив-
ната от кооперативната (сътруд-
ничещата) стратегия* за водене на 
преговори.

Ако не се интересуваме от запазва-
нето на добрите отношения с друга-
та страна, а целта ни е да спечелим, 
а тя да загуби, очевидно преговорите 
са дистрибутивни. Ако искаме да запа-
зим (или изградим) добри отношения с 
другата страна и целта ни е и двете 
страни да спечелят от преговорите, 
могат да бъдат определени като ко- 
оперативни или сътрудничещи.

Да предположим, че е петък ве-
чер и с вашия партньор отивате 
да вечеряте и на кино. За нещастие 
предпочитате различни ресторанти 
и различни филми. Най-лесното е да 
мислим за преговорите какво да се 
прави в тази ситуация като дист-
рибутивни – вашият избор ще бъде 
за сметка на партньора ви. Но ако 
погледнете отвъд фиксирания пай и 
разгледате колко цените вашите из-
бори, може да откриете, че за вас е 
по-важно да изберете ресторанта, а 
за партньора ви е по-важно кой филм 
ще гледа. По този начин изборът на 

* Тази рамка е противоположна на под-
хода, опитващ се да гледа на преговорите 
като процес, чрез който нараства торта-
та, за да се увеличи печалбата и на двете 
страни.

* В специализираната литература два-
та вида стратегии се определят най-чес-
то като дистрибутивна и интегративна 
стратегия, но поради това, че в класифи-
кацията Зартман за петия подход също 
използва понятието „интегративен“, за 
да няма объркване дали говорим за стра-
тегия или подход, вместо интегративна 
стратегия ще използваме взаимозаменяе-
мо сътрудничеща или кооперативна стра-
тегия – думи, които смислово са най-близ-
ки до оригиналното наименование.
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комбинацията ресторант и филм в 
зависимост от ценността, която 
всеки ù придава, ще доведе до разу-
мен компромис. Това е т.нар. интег-
ративно съгласие.

При базисната кооперативна стра- 
тегия и двете страни печелят и се 
чувстват победители. Основна гри-
жа на преговарящите е да увеличат 
печалбите и на двете страни. Во-
дещи тактики при този тип прего-
варяне са коопериране, споделяне на 
информация, съвместно решаване на 
проблемите и др.

Критичния анализ на класификаци-
ята на Ира Уилям Зартман позво-
лява да посочим, че четири основни 
школи – структуралистка, страте-
гическа, процесуална и поведенческа, 
използват в по-голяма степен дис- 
трибутивна стратегия за постигане 
на целите, а интегративна страте-
гия прилагат школите, обединени под 
името интегративни.

ДиСТриБуТиВни ПОДХОДи  
зА ВОДене нА ПрегОВОри

Стратегически подход

Той има за основа математиката, 
теорията за вземане на решение и 
теорията за рационалния избор, като 
заимства от икономиката, биология-
та и анализа на конфликтите. Дока-
то структурният подход се фокусира 
върху ролята на средствата (напри-
мер властта) в преговорите, страте-
гическият модел на водене на прегово-
ри акцентира върху ролята на целта 
при определяне на резултатите. Това 
е модел на рационалния избор. Прего-
варящите са рационални при вземане-
то на решения, разполагат с известни 
на тях алтернативи (съвкупност от 
възможни действия) и правят избори 
между тях, ръководени от преценки-
те си за това коя възможност ще 
максимизира печалбата им. Основани-
ята за избор се определят от цена-
та, която трябва да платят за всяко 
от действията и вероятността за 
постигане на желания резултат.17 По 
своята същност стратегическите 
модели са нормативни по природа, за-

щото са основани на убеждението, че 
за всеки проблем в преговорите има 
едно най-добро решение: „това, което 
свръхумни, свръхлогични и рационални 
суперхора би трябвало да правят в 
ситуации на конкурентно преговаря-
не“18. Тъй като тези модели търсят 
„най-добрите решения“ от всички 
гледни точки (перспективи), откъм 
разбирането Райфа нарича този под-
ход симетрично прескриптивен (нор-
мативен). Стратегическите школи 
имат за основа теорията на игрите, 
следвайки класическите трудове върху 
игрите и икономическото поведение 
от 50-те години, които имат за ос-
новно допускане, че преговарящите са 
наясно със своите предпочитания и 
предприемат действия, максимизира-
щи тяхната очаквана полза.19

Моделите, основани на теорията 
за игрите, използват формални мате-
матически модели, за да опишат, пре-
поръчат или предскажат действията, 
които всяка страна (партия) пред-
приема, за да максимизира печалбата 
си, имайки предвид, че последствията 
от всяко действие, което тя избира, 
ще зависят от решението на другата 
страна. Игрите често се представят 
като матрици или дървета, като все-
ки играч избира между ограничен брой 
възможни „ходове“, като за всеки кон-
кретен избор се знае каква е придобив-
ката. Друга стратегическа теория е 
тази за критичния риск или кризисно-
то пазарене.20 Тя допуска, че отделни-
те страни използват вероятностни 
оценки, когато правят рационални 
пресмятания дали да приемат (да от-
стъпят) или отхвърлят (да останат 
твърди в позицията си) предложение 
в кризисни преговори. Тази вероят-
ност е извлечена от пресмятанията 
на всеки от участниците за собстве-
ния критичен риск или максималния 
риск от провал на преговорите, кой-
то може да толерира (понесе), за да 
остане на позицията си, комбиниран 
с преценката му за критичния риск, 
който опонентът му е в състояние 
да понесе.

Като метафора на стратегичес-
ките подходи може да се използва из-
вестната игра Дилемата на затвор-
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ниците (Prisoners Dilemma). Играта е 
представена за първи път през 1950 г. 
от Мелвин Дрешър и Мерил флад, ко-
ито провеждат в корпорация „Ранд“ 
експеримент под формата на игра, 
създадена от тях. Тя обаче става по-
пулярна най-вече от експериментите 
на хауърд Райфа. Двама подсъдими 
очакват процес за престъпление, ко-
ето са извършили. Всеки трябва да 
избере между дилемата да признае 
или не. Всъщност дилемата е, че ако 
и двамата не си сътрудничат, ще 
получат резултат, който е по-лош 
от този, ако си сътрудничат.21 Ако 
никой от подсъдимите не признае, 
т.е. ако те си сътрудничат, всеки 
затворник ще бъде осъден на две го-
дини затвор. От друга страна, ако и 
двамата подсъдими изберат да не си 
сътрудничат, т.е. да признаят и да 
осигурят доказателства един срещу 
друг, ще бъдат осъдени на четири го-
дини затвор* (табл. 1).

та си, а и двамата не знаят какво 
ще направи другият играч, играта де- 
монстрира, че рационалният играч 
ще избира всеки път да не сътруд-
ничи (да признае), тъй като разбира, 
че ще бъде по-успешен в играта, без 
значение какво ще направи опонен-
тът му.

Преговарящите в реалния живот 
се изправят пред подобно предизвика-
телство при вземането на решение, 
тъй като имат непълна информация 
за намеренията на другата страна. 
В игрова ситуация това предполага, 
че споразумението е малко вероят-
но, тъй като всяка страна се стре-
ми да избяга от сътрудничество, за 
да максимизира печалбата си. Това 
обаче няма да е оптимален изход в 
реалния живот, защото и двамата 
играчи биха извлекли по-голяма полза, 
ако сътрудничат.

В реалния живот сътрудничест-
вото се осъществява и Робърт Ак-

* Важно е да отбележим, че играта 
има различни вариации по отношение на 
наказанията в различните квадранти.

Таблица 1
затворническа дилема

Затворник A

Да сътрудничи 
(да не признае)

Да не сътрудничи 
(да признае)

Затворник B
Да сътрудничи 
(да не признае) 2 години/2 години 5 години/0 години

Да не сътрудничи 
(да признае) 0 години/5 години 4 години/4 години

Очевидно е, че ако играта приклю-
чи дотук, сътрудничеството между 
двамата затворници би било по-ве-
роятно, но в класическата версия на 
играта има още възможности. Под-
съдимите научават, че ако единият 
сътрудничи (не признае), а другият не 
сътрудничи (признае), този, който не 
сътрудничи (признае), няма да получи 
присъда, а този, който сътрудничи 
(не признае), ще бъде осъден на пет 
години затвор. Тъй като всеки играч 
се опитва да максимизира резулта-

селрод го доказва в забележителния 
си труд „Еволюция на сътрудничест-
вото“. За да направи играта колкото 
е възможно по-близка до реалността, 
той провежда серии от елегантни 
експерименти с играчи, които мно-
гократно участват в играта, за да 
демонстрира, че преговарящи, които 
преследват интереса си, биха могли 
да сътрудничат, ако си дават смет-
ка, че могат да се срещнат отново. 
Акселрод прави компютърна симула-
ция на многократно повторение на 
играта, за да покаже, че дори и да се 
сблъскат с несътрудничещ опонент, 
играчите могат да максимизират пе-
чалбата си, като използват страте-
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гията „око за око, зъб за зъб“, т.е. да 
започнат играта като сътрудничещи 
и след това да накажат опонента си, 
като престанат да сътрудничат, 
когато той не оправдава надеждите 
им да бъде сътрудничещ. И обрат-
но, когато другата страна отговори 
позитивно на първоначално сътруд-
ничещо поведение в многократно 
повторение на играта, прилагането 
на стратегията „каквото повикало, 
такова се обадило“ може да прерасне 
в резултат, отчитащ интересите и 
на двете страни.22 Всъщност в дъл-
готрайни взаимоотношения изборът 
на страните да сътрудничат или не 
зависи в голяма степен от степента 
на доверие, което те имат една към 
друга. Играта в определена степен 
може да бъде приета и като обос-
новка на интегративните школи за 
водене на преговори, които ще бъдат 
разгледани по-нататък. В различни 
анализи на тези школи се посочва, 
че те са свръхнормативни по отно-
шение на целите и се допуска нереа-
листична степен на рационалност на 
преговарящите.23

Структуралистки подход

Представителите на структур-
ните школи разглеждат резултата 
от преговорите като функция на ха-
рактеристиките или структурните 
особености, които определят всеки 
отделен процес на преговори.24 Тези 
характеристики могат да включват 
броя на страните (двустранни или 
многостранни преговори), проблеми-
те, които са предмет на преговори, 
как са композирани отделните стра-
ни (дали всяка от тях е монолитна 
или включва много групи), относи-
телната власт (сила) на отделните 
страни.25 Структуралистките школи 
откриват обяснение за резултати-
те от преговорите в моделите на 
взаимоотношенията между страни-
те или техните цели.26 Допускания-
та им са детерминистични поради 
това, че гледат на резултатите от 
преговорите като предрешени, след 
като се разберат факторите, които 
ги структурират. Основната гледна 

точка на анализа е определяне на пре-
говорите като конфликтни сценарии 
между опоненти, поддържащи несъв-
местими цели (позиции) и изследване 
на средствата, които се използват 
при преговарянето.

Важен теоретичен принос на 
структурния подход е разбирането, че 
властта, или силата (power*), е цен-
тралният определящ фактор в пре-
говорите.27 Относителната власт на 
всяка страна влияе на способността 
да осигури постигането на индивиду-
алните цели чрез преговори. Структу-
ралистите предлагат различни опре-
деления на понятието „власт“, поня-
кога го дефинират като способност 
да се спечели или пък като свързано 
с притежаването на сила или ресурси. 
В контекста на преговорите относи-
телната власт на всяка партия в тях 
влияе върху способността ù да осигу-
ри постигането на нейните цели чрез 
преговори. В практиката обаче неща-
та невинаги са по този начин, нещо 
повече, в конфликти, в които са из- 
правени една срещу друга много силна 
и много слаба страна, резултатите 
невинаги са еднозначни. За да преодо-
лее несъответствието, че победата 
(печалбата) в преговорите не е ви-
наги на страната, която е привидно 
по-силна, освен че приема понятието 
„власт“ (което включва и силата), 
структурният подход изследва допъл-
нителни структурни характеристики 
като симетрия – асиметрия, наличие 
на алтернативи (БАТНА) и роля на 
тактиката при водене на преговори, 
както и умения на преговарящите.

В теорията за водене на преговори 
проблемът за властта е разработен 
най-добре от Зартман, който от-
хвърля представата за властта като 
компонент (ресурс, притежание) или 

* Power – терминът се превежда в за-
висимост от контекста като „мощ“, 
„сила“, „власт“. За избягване на неточнос-
ти го превеждаме като власт, а силата 
или мощта разглеждаме като компонент 
на властта. Приемаме и разбирането, че 
властта е „способността да се упражнява 
влияние“. – Вж. R o j o t, J. (1991) Negotiation: 
From Theory to Practice. Macmillan Press.
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способност, а я дефинира като дейс-
твие, имащо за цел да накара другата 
страна да действа в желана посока, 
като по този начин отграничава кон-
цепта за властта както от нейния 
източник, така и от резултата. Този 
подход дава възможност за изследва-
не на взаимовръзките на властта с 
нейните компоненти и с резултата 
от нея, като същевременно позволява 
използването му и от представители 
на други еклектични школи, като тази 
на Честър Карас, който посочва, че 
има много източници на власт – ня-
кои от тях са основани на притежа-
ването на ресурси, други – на закони, 
трети – на прецеденти, четвърти – 
на психологически фактори. Карас оп-
ределя следните основни източници 
на власт: конкуренцията, легитим-
ността и чувството за справедли-
вост, посветеността, знанията, уме-
нието за поемане на риск, времето, 
усилията или работата, парите, уме-
нията за преговаряне, наличието на 
съюзници.28

В един от най-влиятелните сборни-
ци с текстове в областта на прегова-
рянето през последните години„Власт 
и преговори“, редактиран от Зартман 
и Джефри Рубин, се изследва възприе-
тата власт, на чиято основа могат 
да бъдат идентифицирани симетрич-
ни и асиметрични отношения между 
страните в преговорите. На основа-
та на анализа на шест случая с ясна 
асиметрия, два случая на симетрия 
и един, който може да бъде класифи-

циран като смесен, те допускат, че 
преговорите между държави, които 
не са равни по власт, са по-резул-
татни, отколкото при симетрични 
преговори. По-слабите и по-силните 
страни (от гледна точка на властта) 
при преговори знаят ролите си и са 
способни да извлекат ползи една от 
друга във финалното споразумение. В 
случаи на симетрия или приблизител-
на симетрия страните (без значение 
дали са еднакво слаби, или еднакво сил-
ни) са склонни да изразходват по-го-
ляма част от времето да поддържат 
статута си и да прахосват прекалено 
много време преди изобщо да стиг-
нат до споразумение.29

Важен принос на този подход, въз-
приет и от повечето школи, е поня-
тието „резервна цена“ или „долна гра-
ница“ (reservation point, bottom lines).30 
Или цената, под която, продавачът 
не би следвало да продава, или цената, 
над която купувачът не би бил склонен 
да купува, тъй като биха били на загу-
ба. Ако резервната цена на продавача 
и на купувача се припокриват в някак- 
ва точка, говорим за наличие на зона 
за споразумение (Zone of Agreement).31 
Или зона за възможно споразумение 
(Zone of Possible Agreement – ZOPA).32 
Ако не се припокриват, такава зона 
не съществува, следователно не е 
възможно да има сделка или успешни 
преговори (вж. фиг. 1).

Наличието на зона за възможно 
споразумение е предпоставка, но не 
води задължително до споразумение.

фиг. 1. Зона за възможно споразумение

ZOPA

Резервна цена
Продавач

Резервна цена
Купувач
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Поведенчески подход

Поведенческите школи имат за ос-
нова както психологическите и експе-
риментални традиции, така и опита 
от дипломатическите преговори – най-
вече по начина, по който се описват 
от историците. Те споделят перспек-
тивата, че преговорите, без значение 
дали са между нации, търговци, съседи, 
съпрузи, са в крайна сметка между хо-
рата, които участват в тях. Докато 
теорията на игрите изхожда от до-
пускането, че играчите в преговори-
те са безлични (нямат индивидуални 
различия), еднакво рационални, едва ли 
не безлични единици, интересуващи се 
само от максимизиране на печалбата, 
поведенческият подход подчертава 
мотивацията, емоциите и уменията. 
Акцентира се и върху значението на 
изкуството на убеждаването, нагласи-
те, доверието, възприятията, а като 
цяло върху личностните особености 
в процеса на воденето на преговори. 
Някои автори интензивно изследват и 
акцентират върху важността на фак-
тори като взаимоотношения, култу-
ра, норми, компетентности, нагласи, 
очаквания, доверие.33

Поведенческият подход акцентира 
върху ролята, която личностните и 
индивидуалните характеристики на 
преговарящите играят в определяне 
на модела, по който ще протекат 
преговорите. Понякога преговорите 
се обясняват като взаимодействия 
между личностни типове (често пред-
ставяни като дихотомни характерис-
тики), твърди и меки преговарящи.34 
Напрежението, което възниква от 
поведението на противоположните 
типове, създава парадокс, наречен 
„дилема на твърдостта“35 (да бъдеш 
твърд преговарящ или не) или още 
„дилема на преговарящия“36. Твърдият 
преговарящ е по-вероятно да реали-
зира повечето от своите претенции 
(да спечели повече от другата стра-
на), уловката обаче е, че когато поне 
единият от преговарящите възприема 
твърдо (неотстъпчиво) поведение, е 
по-малко вероятно изобщо да се стиг-
не до споразумение. Интересна насока 
на работа, свързана с психологически-

те експериментални изследвания, е за 
изследване влиянието на „мотиваци-
онните ориентации“.37 Разграничават 
се четири личностни типа прегова-
рящи, формирани в зависимост от 
мотивацията на индивида по две ди-
менсии – степента на интерес към 
взаимоотношенията и резултата:

• преговарящ с индивидуалистична 
ориентация, мотивиран най-вече от 
резултата от преговорите;

• преговарящ с алтруистична ори-
ентация, мотивиран най-вече от бла-
гоприятен за другата страна резул-
тат в преговорите;

• преговарящ с кооперативна 
(сътрудничеща) ориентация, моти-
виран най-вече от благоприятен ре-
зултат и за двете страна в прего-
ворите;

• преговарящ със съревнователна 
ориентация, мотивиран най-вече от 
това да победи другата страна.

Важен принос на поведенческия под-
ход е разработването на проблемите 
за междуличностните механизми на 
повлияване и използване на различни 
техники за манипулирането на въз- 
приятията и преценките за проблема 
и цялостната ситуация. Този аспект 
на поведенческия подход е разработен 
сравнително цялостно в други наши 
изследвания и затова няма да се спи-
раме на него.38

Процесуален подход

Представителите на този под-
ход разглеждат проговорите като 
„процес на учене, в който всяка от 
страните реагира на отстъпките 
на другата страна“.39 Погледнато 
от тази перспектива, преговорите 
се състоят от серия от отстъп-
ки. Отстъпките бележат етапите 
в преговарянето. Използват се от 
страните да заявят своята позиция 
и да окуражат промяна в позицията 
на другата страна. Страните „из-
ползват офертите както да отгово-
рят на предишни оферти, така и да 
влияят на следващите контраофер-
ти; офертите сами по себе си се пре-
връщат в упражнение и упражняване 
на власт“.40 Въпреки че този подход 
споделя характеристики на структур-
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ния подход (в аспекта за властта) и 
стратегическия подход (в аспекта за 
резултата), той описва различен мо-
дел с център ученето. Рискът, при-
същ на този подход, е, че страните, 
заети в обмена на отстъпки, могат 
да пропуснат възможности за от-
криване на нови, може би по-изгодни 
и приемливи решения и споразумения 
и за двете страни.41

Тази слабост в определен аспект 
е преодоляна от теориите, създадени 
в контекста на интегративния под-
ход.

КООПерАТиВен  
(СъТруДничеЩ) ПОДХОД  
зА ВОДене нА ПрегОВОри

Кооперативната стратегия е в 
основата на т.нар. интегративен 
подход, който акцентира върху ре-
шаването на проблеми, сътрудничес-
тво, съвместно вземане на решение, 
най-често на основата на споделяни 
принципи, генериране на допълнител-
на стойност и взаимна изгода. Към 
него могат да бъдат отнесени фазо-
вите теории и преговарянето, осно-
вано на принципи.

Фазовите теории разглеждат пре-
ходните (междинните) периоди в 
процеса на водене на преговори като 
етапи в процес на съвместно взема-
не на решение. За разлика от проце-
суалните теории, разглеждащи пове-
дението на правене на взаимни от-
стъпки, което придвижва преговор-
ния процес, фазовите теории, като 
част от интегративните подходи, 
разглеждат процеса като качестве-
но разграничими подпроцеси или фази, 
задаващи структурата, движещите 
сили и потенциала на самите пре-
говори. Те дават оперативна пътна 
карта за преговарящите.42 Например 
във влиятелния текст „Практични-
ят преговарящ“ Зартман и Берман43 
допускат, че преговарящите могат 
да се подготвят по-ефективно за 
преговори и да бъдат по-успешни, ако 
разглеждат процеса на водене на пре-
говори като преминаване през три 
фази: диагностична, на формулиране, 
на детайлите.

Диагностичната фаза предхожда 

същинските преговори, по време на 
нея се дискутират областите и про-
блемите, по които ще се преговаря, 
изследва се уместността на прегово-
рите като модел за съвместна рабо-
та, установява се желанието на вся-
ка от страните да преговаря, както 
и искреността за поемане на отго-
ворност и посветеност на прегово-
рите. В психологически смисъл това 
е фаза на установяване на подходящо 
взаимоотношение и изграждане на 
взаимно доверие.

Във фазата на формулирането се 
търсят приемлива рамка, постанов-
ка на проблема или приемане на общи 
принципи, на които да се базира по-
тенциалното споразумение. Веро-
ятността за откриване на успешна 
формула се увеличава, ако страните 
споделят открито информация, раз-
глеждат и отчитат перспективата 
и на другата страна, разчитат на 
взаимно споделяни принципи или цен-
ности.

Във фазата на детайлите страни-
те се придвижват от общи принципи 
към конкретни детайли в споразуме-
нието.

В практиката трите фази невина-
ги са в тази последователност и чес-
то преговарящите се движат между 
тях, като могат да се връщат към 
вече преминат етап, тъй като съби-
тия в една фаза могат да предизви-
кат промени в по-ранна фаза.

Зартман и Берман разбират пре-
говорите като процес и следователно 
планирането на процеса и преговори-
те за протичането на самия процес 
са толкова важни за резултатите, 
колкото и самите преговори. Тай-
мингът, или моментът на започване 
на преговорите, и тяхното темпо 
се разглеждат от фазовите теории 
като друг важен аспект на прегово-
рите. Според Зартман не е особено 
вероятно страните да започнат пре-
говори преди ситуацията да е „узря-
ла за решение“ (ripe for a solution) – 
състояние, което се наблюдава, ко-
гато партиите разбират, че запазва-
нето на съществуващото положение 
е ситуация, в която и двете страни 
са губещи или поне никой не печели. 
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Зрелостта на ситуацията, макар и 
необходимо, не е достатъчно условие 
за успешни преговори. Изисква се да 
има и вредяща и на двете страни без- 
изходна (патова) ситуация (Mutually 
Hurting Stalemate), възникнала поради 
това, че не са успели да решат ва-
жен проблем, което им носи загуби. 
Това е ситуация, в която никоя от 
страните не може да победи, а про-
дължаването на конфликта би било 
вредно за всяка от тях (макар не 
непременно в еднаква степен или по 
една и съща причина). За зрелостта 
на ситуацията допринася и възпри-
ятието за предстояща неизбежна 
(надвиснала) или пък минала или из-
бягната катастрофа. Това стимули-
ра страните да търсят алтернати-
ви или изход, тъй като наближаваща 
катастрофа предполага ограничения 
във времето или пък избягната или 
състояла се катастрофа носи урока, 
че болката може да бъде и по-сил-
на, ако нещо не се направи.44 „Зре-
лостта“ е въпрос на възприятие и е 
субективна оценка. С други думи, не 
обективните факти или ситуацията, 
а начинът, по-който се възприемат, 
поражда вредяща и на двете стра-
ни безизходна (патова) ситуация. 
Страните започват преговори, за да 
избегнат неприятното състояние и 
когато вярват, че преговорите им 
дават по-добра възможност за пос-
тигане на благоприятен резултат в 
сравнение други средства и начини.

Принципни преговори

През 1981 г. Роджър фишер и 
Уилям Ъри публикуват знаменита-
та си книга Getting to Yes: Negotiating 
Agreement Without Giving, в която пред-
лагат модел за водене на преговори, 
основан на спазването на определени 
принципи. Този модел често е нари-
чан и харвардски проект. Те пред-
ставят преговорите като процес в 
три фази, чиято ефективност зависи 
от това какво е отношението към 
четири елемента на преговорния про-
цес – интереси, хора (взаимоотноше-
ния с другата страна), възможности 
и критерии за вземане на съвместно 

решение. По своята същност това 
е прескриптивен подход за водене 
на преговори. Същината на принцип-
ния подход е постигането на споразу-
мение, при което и двете страни се 
чувстват победители. Ако едната 
страна унищожи другата, няма да 
има кой да реализира споразумение-
то. Преговорите не завършват след 
подписване на споразумението. Ако 
една страна се чувства ощетена от 
него, ще направи всичко възможно, за 
да го развали, тъй като просто няма 
да има какво да губи. И това би било 
първата и последна сделка с тази 
страна. Подобна гледна точка най-
добре се обосновава от историята и 
особено от Версайския договор – ре-
зултат от преговори, имащ за цел да 
узакони приключването на Първата 
световна война и да установи мир 
в света. Всъщност той предизвиква 
още по-унищожителна война.

Основни принципи

• Разделяне на хората от пробле-
ма. Религията учи да мразим греха, 
но не и грешника. Ако гледаме на 
проблема като нещо, което тряб-
ва да бъде решено, и не възприема-
ме другата страна, която поддържа 
противоположна гледна точка като 
противник, който трябва да бъде 
победен, възможността за успешно 
приключване на преговорите нараст-
ва. Този принцип предполага и отчи-
тане на двете нива, на които се во-
дят преговорите по същество (раци-
онално) и емоционално (психологичес-
ко). Много често психологическото 
ниво остава подценено, защото не 
е така явно като рационалното. Но 
провалите в преговорите често са 
свързани и с неизясняване на такива 
на пръв поглед дребни детайли като 
как едната страна възприема друга-
та, допусканията, които всяка стра-
на прави за другата, за проблема или 
предмета на преговаряне, нагласите 
и очакванията, междукултурните и 
националните различия, степента на 
важност на проблема, колко значи-
ма е за всяка страна да избегне кон- 
фликт и т.н.45 Например задълбочено 
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изследване на причините за многото 
провали на преговори между амери-
кански и китайски екипи през 90-те 
години показва, че част от причини-
те са свързани с факта, че „китайци-
те имат разбиране за преговорите, 
което е фундаментално различно от 
това на хората от западния свят“46. 
Ситуацията трябва да се вижда от 
гледната точка на другата страна 
на всеки етап от преговорите. При 
воденето на преговори често една-
та страна се фокусира изключително 
върху собствените си нужди, цели и 
позиции. За успешното им приключ- 
ване е важно да се разбере какъв чо-
век или хора стоят насреща, какви са 
техните нужди, цели и позиции.

• Фокусиране върху интереси, а не 
върху позиции. Този принцип може да 
бъде илюстриран с историята на две 
сестри, които се карат коя от тях да 
получи единствения портокал в киле-
ра. Всяка го иска за себе си и не желае 
да го отстъпи на другата. Мъдрата 
им майка пита насаме всяка защо иска 
портокала. Първата обяснява, че иска 
да изпие сока му, а втората иска ко-
рата му, за да направи пудинг. Какво 
иска всяка сестра, е нейната позиция, 
а защо го иска, са нейните интереси. 
В този случай най-простото решение 
е втората сестра да получи кората 
на портокала, след като първата из-
стиска сока му.47 С други думи, при 
подготовката на преговорите или 
след като започнат, не си задавайте 
въпроса „Какво иска другата стра-
на?“, а „Защо го иска другата стра-
на?“. Ключов момент в откриването 
на общи интереси е идентифициране-
то на проблемите. Важно е това да 
стане по приемлив начин и за двете 
страни. Което включва прилагане на 
изложения по-горе принцип „разделяне 
на хората от проблема“, т.е. депер-
сонализирането му така, че да не се 
провокират Его-защитните механиз-
ми на двете страни. Еднакво важно е, 
но често и много трудно, да зададем 
въпроса за собствената гледна точка. 
Успешните преговарящи откриват, че 
са по-ефективни, ако се фокусират вър-
ху разбирането на собствените си ин-
тереси преди да започнат фактически-

те преговори. Този принцип е особено 
ефективен поради две причини. Първо, 
за всеки интерес обикновено същест-
вуват няколко възможни позиции, ко-
ито биха могли да го удовлетворят. 
Второ, зад противопоставящите се 
позиции много често се крият пове-
че взаимни интереси, отколкото кон- 
фликти.

• Създаване на условия за взаимна пе-
чалба – генериране на различни възмож-
ности преди да се реши какво да се пра-
ви. Класиците Ъри и фишер разказват 
историята с портокала по друг начин. 
„След като в крайна сметка сестрите 
се съгласили да разделят портокала на 
две равни половини, първата сестра 
изяла своята половина и изхвърлила ко-
рата, докато втората сестра хвърлила 
плода и използвала кората, за да напра-
ви сладкиш. Много често преговарящи-
те оставят „пари на масата“, като 
не успяват да постигнат споразуме-
ние, което да бъде изгодно и за двете 
страни. Много преговори завършват, 
като всяка страна получи по половин 
портокал, вместо едната да получи 
вътрешността на плода, а другата – 
кората. Защо?“.48

• Настояване резултатите да се 
основават на обективни критерии или 
процедури. Този подход позволява пре-
говорите да се основават на принци-
пи и обективни резултати, а не на 
натиск и емоции. В зависимост от 
конкретната ситуация споразумени-
ето може да се основава на пазарна 
стойност, научна оценка, решение на 
съда, разходи и т.н. Най-важното в 
случая е тези обективни критерии и 
процедури да не зависят от която и 
да било от двете страни.

Въпреки че те формулират четири 
основни постулата, според нас про-
блемът с алтернативите и трактов-
ката, която Ъри и Фишер им дават, 
позволяват да формулираме пети прин- 
цип:

• Винаги отчитайте своята БАТ-
НА* – както преди началото на пре-

* Терминът BATNA – Best Alternative to 
a Negotiated Agreement, е въведен от Юрай 
и Фишер и означава най-добрата алтерна-
тива на сключеното споразумение.
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на преговорния процес. БАТНА отго-
варя на въпроса, ако не бъде сключе-
но споразумение, това наистина ли 
влошава нещата за преговарящия. А 
за другата страна? Всъщност причи-
ната да се водят преговори е жела-
нието да бъдат получени резултати, 
които са по-добри от онези, които 
могат да бъдат постигнати без пре-
говори. Какви резултати искате да 
получите? И ако не ги получите, как- 
ва е най-добрата алтернатива при 
неуспех на преговорите? БАТНА е 
критерият, с който да се съизмери 
всяко споразумение, и предпазва пре-
говарящия както от приемане на не-
благоприятни искания, така и от от-
хвърляне на благоприятни условия.

Изследването на алтернативите е 
важна характеристика и на дистрибу-
тивните, и на интегративните под-
ходи. Макар че според фишер и Ъри 
да имаш твърда резервационна цена, 
само по себе си пречи на гъвкавост-
та при преговорите и може да бъде 
проблематично, защото е пречка пред 
творческото мислене и води до заклю-
чване или затваряне в позициите, а 
това може да попречи на постигане-
то на благоприятно споразумение и за 
двете страни. Те смятат, че когато 
на преговорите се гледа през рамката 
на БАТНА на всяка от страните (а не 
на резервационната цена), те могат 
да продължават дори ако конкретни 
позиции се отхвърлят, защото прего-
варящите продължават да изследват 
възможни решения. Изхождайки от 
разбирането на интегративния под-
ход за преговорите като процес на 

съвместно вземане на решение, винаги 
съществува възможност всяка стра-
на да преразгледа позицията си и да 
реши да възприеме курс на действие, 
различен от първоначално планирания. 
БАТНА може да бъде разглеждана и 
като важен източник на власт или 
сила в преговорите. По-силна страна 
с по-слаба БАТНА би се нуждаела по-
вече от сключване на споразумение от 
другата страна. По тази причина Ъри 
и фишер твърдят, че изграждането и 
развитието ù може да бъде най-добро-
то оръжие, когато една страна е из- 
правена пред силен преговарящ.

Представеният текст очевидно 
не дава готови решения как да пре-
говаряме, които да са подходящи за 
всички ситуации. Тъкмо обратното, 
стреми се да разруши мита за единс-
твено вярната школа или модел на 
преговаряне. Компетентността за 
преговаряне не се свежда само до за-
учени техники и модели, а до разби-
рането на различните гледни точки, 
които могат да съществуват към 
човешкото взаимодействие и изби-
рането на най-ефективния модел за 
повлияване в конкретната ситуация, 
отчитайки на пръв поглед несвързани 
аспекти като ценности, дългосроч-
ни стратегии, интереси, контекст, 
възприятия на проблемите, вярвания 
за това как функционира светът и 
очаквания за крайния изход от прего-
ворите. В по-голямата си част тези 
аспекти включват не обективни фак-
ти или дадености, а психични конс-
трукти на човешка дейност, което 
припомня, че хората не са логични, а 
психо-логични същества.
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Дори в епохата на интернет 
справките за значението на 
метафоричните имена на во-

енните самолети се изчерпват пре-
димно с информация за производи-
теля, година на въвеждане в експло-
атация, технически характеристики, 
въоръжение, модификации. Може да 
се открие информация за прозвища 
или други варианти за назоваване на 
самолета. Обикновено въпросите за 
смисловото съдържание, както и за 
универсалната склонност на пред-
ставители на различни поколения 
хора от държави в целия свят, свър-
зани със самолетостроенето, да из-
бират сходни метафорични имена на 
военните самолети не намират от-
говори в тези списъци.

Затова в статията е предложено 
тълкуване, основаващо се на мито-
логични представи на човечеството 
и на разбирането, че въпреки всички 
различия, склонността ни да възпри-
емаме значимите събития по общ за 
човечеството начин се проявява и 
при даването на метафорични имена 
на военните самолети.

Един от най-древните универсал-
ни знакови комплекси е Arbor mundi 
(Световното дърво).1 Важен аспект 
на универсалността на комплекса е 
осигуряването на целостта на об-
щността и нейното нормално функ-

ЕДИНСТВОТО НА СВЕТА  
В МЕТАфОРИЧНИТЕ ИМЕНА  

НА ВОЕННИ САМОЛЕТИ

Румяна КАРЕВА

The paper „The unity of the world in the metaphorical names of military aircraft“ (author 
Rumyana Kareva) represents the idea of the mythological complex Arbor mundi as an 
universal symbol of the unity of the world. The complex presented reflects some primary 
beliefs of the people about the world order. Stored in the collective unconscious memory, these 
beliefs are designed in all aspects of modernity and find appropriate external expression. The 
metaphorical names of military aircraft reflect the same idea.

Key words: metaphorical aircraft names, the Arbor mundi complex, collective unconscious 
memory

циониране. Той въплъщава единство-
то на знаковост и осмисленост, не-
обходими на човешките общности за 
установяване нормите на поведение 
и общуване. Идеята за Световното 
дърво е обща за народите и се корени 
в митологията, тъй като отразява 
архаични представи за установяване-
то на Космоса (в смисъл на преми-
наване от първичния хаос в порядък, 
ред).2

Изображение на Arbor mundi*

За пространствения образ на Arbor 
mundi е съществено наличието на две 
оси – вертикална и хоризонтална. На 
тази база са основните противопос-

* Всички изображения в статията са 
взети от интернет. – Бел. авт.
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тавяния: горе – долу, дясно – ляво, 
небе – земя, земя – подземно, изток – 
запад, север – юг. Универсалността 
на пространствения образ се проек-
тира върху съдържателното тълку-
ване на комплекса – той отразява не 
само структурата на пространство-
то и правилата за ориентация в него, 
но и времеви структури (ден – нощ, 
лято – зима, пролет – есен), природни 
стихии и въздействията им (огън – 
вода, сухо – мокро), тълкуване на 
структурата на обществото (мъж – 
жена, свой – чужд, старши – младши), 
религиозни категории (свещено – про-
фанно), абстрактни понятия (човек – 
природа, живот – смърт, щастие – 
нещастие, четно – нечетно, център – 
периферия).

Arbor mundi се намира в сакралния 
център на света и заема вертикално 
положение. На това схващане се дъл-
жи идеята за триединството на све-
та по вертикала, представена чрез 
частите на дървото – корона, ствол, 
корени. В короната са птиците, как-
то и небесните светила, богове и ду-
хове, обитаващи Горния свят. Край 
ствола са човекът и животните, с 
които той дели земния свят. В ко-
рените са влечугите, земноводните, 
гризачите, рибите, боговете и духо-
вете, населяващи Долния свят.

Този комплекс изразява първичните 
представи на народите за световния 
ред. Съхранени в колективната па-
мет, от сферата на несъзнаваното 
те се проектират във всички аспек-
ти на съвременността и намират 
съответен външен израз. Например 
днешна реализация на Arbor mundi са 
кръстът, знамето, сурвакницата. 

Метафоричните имена на военните 
самолети са отражение на същата 
идея.

Короната на Световното дърво 
опира в небето. Слънцето и Луна-
та са почитани като източници на 
светлина.

HAL HJT-16 Kiran  
(светлинен лъч) Mk-I

Още в древността човекът съ-
четава в двуизмерни картини звез-
дите и назовава съзвездията. Кос-
мосът и свързани с него явления се 
съдържат в имената на самолети-
те Lockheed Р-3A/B Orion, Boeing 
E-6 Mercury, Lockheed F-94C Starfire, 
Gloster G.41 Meteor, Messerschmitt 
Me-163B Komet 1.

Също в короната на Arbor mundi 
са митични същества и богове, оби-
таващи Горния свят.

Грифонът е митично същество с 
тяло на лъв, глава, крила и нокти на 
орел. Смята се за владетел на земя-
та и въздуха, символизира възмездие, 
ум и сила.

Валкирия е митично женско същес-
тво, персонифициран символ на поч-
тената воинска смърт. Тя е оръже-

          Метеор             Gloster G.41 Meteor
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носка, помощничка на бог Водан от 
скандинавската митология, язди бърз 
кон в облаците и отнася душите на 
загинали в битка храбри бойци в от-
въдната земя Валхала.

Марут (дух на бурята) е индийско 
митично същество, един от синовете 
на Рудра. Той и братята му се придвиж- 
ват с вихрите, въоръжени с мечове 
светкавици и чукове гръмотевици.

Аврора е древноримска богиня на 
зората, изобразявана с крила.

Въздушните стихии (American B-45С 
Tornado – торнадо, Dassault M.D. 450 
Ouragan – ураган, EF-2000 Typhoon – 
тайфун, Dassault Rafale – порив) 
и мълниите (A-10A Thunderbolt II, 
Republic F-105D Thunderchief, Republic 
F-84 F Thunderstreak, Republic F-84G 
Thunderjet, SAAB AJ-37 Viggen, SAAB 

     Съзвездието Орион                        Lockheed P-3 Orion

             Грифон          SAAB JAS-39 Gripen 

          Валкирия     North American XB-70 Valkyrie
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                Марут           HAL HF-24 Marut

            

                                       Аврора        Lockheed CP-140 Aurora

               

               Мълния               Republic RF-84F Thunderflash

SH-37/SF-37 Viggen, BAC Lightning 
F.Mk.6, F-35 Lightning II, Republic RF-
84F Thunderflash) се възприемат като 
изпитания, наложени на хората от 
боговете.

Не е случайно, че бойните самоле-
ти и вертолети често носят имена 
на хищни птици – орел, ястреб, сокол.

Орелът е пълновластен господар в 
короната на Световното дърво. Той, 

единствен от всички живи същест-
ва, преминава от земния в Горния и 
Долния свят. Съществува табу за 
развалянето на орлово гнездо, защо-
то ще донесе на хората големи не-
щастия. Орелът е символ на небето 
и слънцето, атрибут на върховното 
божество.3

С имена на орли са Су-47 „Беркут“, 
T-50/A-50 Golden Eagle, вертолетът 
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           Златен орел           KAI T-50 Golden Eagle

             Орел рибар    Bell Boeing V-22 Osprey

             Скален орел                    Су-47 „Беркут“

      
          Ястребово око                Grumman E-2C Hawkeye
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Bell Boeing V-22 Osprey, McDonnell F-
15A Eagle, SOКО J-22 Orao, IAR-93 
Vultur.

В короната на Световното дър-
во е и ястребът. Ловните му умения 
са проектирани в имената на само-
летите A-4 Skyhawk, BAe Hawk-200, 
SOKO J-1 Jastreb, Hawker Sea Hawk 
FGA.Mk-100, Grumman E-2C Hawkeye, 
BAe Hawk Mk-100, McDonnell Douglas 
T-45A Goshawk, IAR-99 Soim, Lockheed 
F-117 Nighthawk.

Земният свят е представен чрез 
ствола на Arbor mundi. Човекът е при-
нуден непрестанно да воюва за място-
то си в световния ред. Така се фор-
мира идеята за воина – защитник на 
правото на човечеството на присъс-
твие във враждебната среда. Образът 
на воина в различни превъплъщения се 
съдържа в имената на самолетите 
Grumman OV-1/RV-1 Mohawk – мохи-
кан, Lockheed S-3A/B Viking – викинг, 
Douglas F3D-2/F-10 Skyknight – небесен 
рицар, Rockwell B-1B Lancer, Pilatus PC-
7/PC-9, Douglas F5D Skylancer – копие-
носец, улан, Vought F-8Е Crusader – кръс-
тоносец, Douglas RA-3B Skywarrior – 
небесен воин, боец.

   
                 Ястреб                 IAR-99 Soim 

Rockwell B-1B Lancer

Неразделен атрибут от образа на 
воина са оръжията, които му осигуря-
ват предимство и защита. Самолети 
с имена на оръжия са North American  
F-86F/D Sabre – сабя, Gloster Javelin 
FAW Mk.9 – копие, SAAB A-32 Lansen – 
пика, Supermarine Scimitar F.Mk 1 – 
ятаган, Vought F7U-3 Cutlass – мачете, 
Convair F-102A Delta Dagger – кинжал, 
Convair F-106 A Delta Dart – стрела, 
DH-112 Venom FB.Mk 4 – змийска от-
рова.

SAAB A-32 Lansen

Близо до човека край ствола на 
Световното дърво са опитомени 
и полуопитомени животни, насе-
коми – морска хрътка (BAe Harrier 
FRS/Sea Harrier), полуопитомен 
мустанг (Rockwell OV-10A Bronco), 
състезателна хрътка (Grumman  
C-2A Greyhound), стършел (McDonnell 
Douglas F/A-18A/C Hornet).

хищниците са конкуренти на чо-
века за място край ствола на Све-
товното дърво. Техните ловни уме-
ния и виталността им предизвикват 
възхищение, отразено в имената на 
самолети от цял свят: IAI Kfir C2/
C7 – лъвче, Jianhong JH-7/FBC-1 – ле-
тящ леопард, SEPECAT Jaguar A/S – 
ягуар, Grumman F-11F Tiger – тигър, 
Northrop F-5E/F Tiger II, Northrop RF-5E 
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                хрътка        BAe Sea Harrier FRS51

              Стършел         McDonnell Douglas F/A-18 Hornet 

   

           Леопард     Jianhong JH-7

          Анаконда           Ла-250 „Анаконда“



К
РЪ

ГО
ВР

А
ТИ

��0

          Тигрова акула        Northrop F-20 Tigershark

Tiger Eye – тигрово око, Grumman 
F9F-5 Panther – пантера, Grumman F9J 
Cougar – пума, Atlas Cheetah – гепард.

Корените на световното дърво 
представят Долния свят, населен от 
хтонични същества. В имената на 
самолетите са представени анакон-
дата (Ла-250 „Анаконда“), саламандъ-
рът (Heinkel He-162 Salamander), скор-
пионът (Northrop F-89J Scorpion).

Водните обитатели също са част 
от Долния свят, тъй като водата се 
възприема като преход, граница меж-
ду земята и отвъдното.

Различни митични същества власт- 

ват в Долния свят – дракон (SAAB J-
35F Draken), банши (McDonnell F2H-4 
Banshee), вампир (DH-100 Vampire FB. 
Mk 6), демон (McDonnell F3H-2N De- 
mon), фантом (McDonnell FH-1 Phantom, 
McDonnеll RF-4E Phantom II), фурии – 
римски богини на отмъщението (North 
American FJ-4B/ FJ-1 (F-1) Fury).

Драконът е гигантско митично 
същество, с глава и тяло на влечуго, 
мощни ципести крила, кръвожадно, 
огнедишащо. Образът на дракона се 
среща в митовете на много народи 
като символ на мъдрост, но и заплаха 
за човечеството.

             Скорпион          Northrop F-89 Scorpion

        

              Дракон            SAAB J-35 Draken
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Банши е староирландско митич-
но женско същество, вестител на 
смъртта.

В архаичните представи светът 
не е добър или лош. Той е единен, под-
реден и познат, като по този начин 
се намалява несигурността и се оси-
гурява необходимата отправна глед-
на точка, от която човекът добива 
правото на участие и творчество. 
Ако възприемаме и днес тази гледна 
точка, то е защото хилядолетният 
опит ни е доказвал многократно, че 
случайното отпада като излишно, а 
онова, което остава, е повтарящото 
се, закономерното.

В образа на Световното дърво са 
проектирани имената на малка част 
от самолетите, на въоръжение от 
Втората световна война до днес, – 
толкова, колкото е необходимо, за да 
се подкрепи убеждението, че самоле-
тостроенето се преживява като из-
вънредно важна за човечеството сфе-
ра, особено частта, свързана с про-
блемите на войната и мира. Затова 
метафоричните имена на военните 
самолети са продължение на общата 
надежда за човечеството, че единс-
твото ще продължи да съществува, 
защото в противен случай няма да ни 
има и нас.

1 Т о п о р о в, В. Мировое дерево. Уни-
версальные знаковые комплексы. Т. 1 и 2. 
Москва, 2010.

2 С т о й н е в, А. Българските славяни, 

митология и религия. София: Народна про-
света, 1988, с. 62 – 72.

3 Българска митология. Енциклопедичен 
речник. София: 7М + ЛОГИС, 1994.

            Банши        McDonnell F2H Banshee 
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