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

ИЗДАНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
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военни Проблеми

развитието на въоръжените си- 
ли на българия през последните 
20 години, състоянието и спо-

собностите им неоспоримо доказват 
необходимостта от разработване 
и приемане на дългосрочна визия за 
тяхното изграждане, ако страна-
та ни има амбицията да притежа-
ва ефективен военен инструмент в 
националната си политика за сигур-
ност. липсата на такава стратеги-
ческа визия е една от причините за 
отсъствието на политически кон-
сенсус у нас за това какви въоръже-
ни сили и военни способности са ни 
необходими в новата стратегическа 
среда след края на студената война. 
Последствията са непоследователна 
национална отбранителна политика 
и недостатъчни сили и способности, 
които страната ни притежава, тех-
нологична неадекватност спрямо раз-
витите малки и средни съюзни дър- 
жави.

През 1997 г. българия направи ва- 
жен стратегически избор чрез заявя-
ване на желанието си за присъеди-

няване към северноатлантическия 
съюз (нато), станало реалност на 
29 март 2004 г. така тя получи съюз-
ни гаранции за своята сигурност и 
отбрана, поемайки същевременно по-
литически и военни ангажименти към 
колективната сигурност и отбрана. 
в тази благоприятна за външната 
ни сигурност стратегическа среда 
и поетите ангажименти страната 
трябваше да осъществи военностра- 
тегически избор по отношение на 
развитието и трансформацията на 
въоръжените си сили. необходима 
беше дългосрочна концепция за разви-
тието на въоръжените сили и воен-
ното ни интегриране в нато.

разработването на дългосрочни 
(стратегически) визии за развитие-
то на въоръжените сили и техните 
способности е отдавна установена 
практика в много страни. в сащ 
през последните 15 години бяха при-
ети две визии за развитието на 
въоръжените сили – „съвместна ви-
зия 2010“ и „съвместна визия 2020“. в 
нато през 2004 г. бе приета „стра-

За необходимостта  
от дългосрочна виЗия  

За раЗвитие на въоръжените 
сили на страната

Д-р Съби СЪБЕВ

The article „The necessity for a long-term vision for the development of the national armed 
forces” (author Sabi Sabev) presents a short overview of the practice in some nations and 
NATO in the development of strategic visions for armed forces development and transformation. 
The author’s view is that without such vision the force development strategy and process are 
not consistent and the achievement of long-term objectives is impossible. The article proposes 
several vision development requirements. In the basis of the various national experiences, an 
indicative vision structure is suggested to support any possible effort in the development of 
strategic vision for the armed forces.

Key words: strategic vision, joint vision, concept, strategic planning, leadership.
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тегическа визия: военното предизви-
кателство“. канада прие през 1999 г. 
документ „стратегия 2020“, който 
очерта визията и стратегическите 
цели за въоръжените сили на стра-
ната до 2020 г. Полша има визия за 
развитието на армията си до 2030 г. 
албания през 2000 г. също прие дълго-
срочна визия за развитието на въоръ-
жените си сили до 2020 г. в редица 
съюзни държави визията за развитие 
на въоръжените сили е заложена в 
дългосрочни планове, които са с хо-
ризонт 10 – 15 години.

визията е най-обща (генерална) 
идея каква трябва да бъде дадена инс-
титуция или организация, като често 
отразява мечтата на нейния лидер, 
ръководител или основател. устано-
вява общата посока за развитие на 
организацията и крайната цел, към 
която тя трябва да се стреми, а на-
предъкът в нейното постигане следва 
да бъде измерим. визията е картина 
на желаното бъдеще на организаци-
ята, изразено по разбираем начин за 
нейните членове, за да създаде споде-
лено разбиране каква иска да стане 
тяхната организация. тя следва да 
очертава формата и посоката за бъ-
дещето на организацията. трябва да 
бъде достатъчно ясна, за да я разби-
ра добре всеки член на организацията 
и да се включи убедено и с увлечение в 
нейното изпълнение. когато визията 
е ясно и пълно изразена, може да бъде 
разработена стратегия за нейното 
осъществяване, като тя е връзката 
между визията и реалността, в коя-
то се намира организацията. опре-
делянето на визията е най-ранният 
компонент на стратегическото пла-
ниране в организацията.

ключът за постигане на визията 
в отбраната е обвързването на поли-
тиката с дейностите чрез подходяща 
стратегия. добрата визия в област-
та на отбраната трябва да насочва 
към по-голяма иновативност, проак-
тивност и стратегическа фокусира-
ност. тя следва да се придържа към 
няколко стратегически императива:

• установяване и поддържане на 
последователна съгласувана страте-
гия за бъдещето;

• подхранване гордостта на от-
бранителната институция чрез пос-
рещане на най-високите стандарти 
по отношение на ценностите, про-
фесионализма, качеството на живот 
и кариерното развитие;

• максимализиране на нейните 
стратегически партньорства;

• поддържане на адекватна и опе-
ративно съвместима структура на 
въоръжените сили;

• подобряване управлението на 
ресурсите за постигане на баланс 
между инвестициите за поддържане 
на текущи операции и инвестициите 
в личен състав, инфраструктура и 
оборудване, необходими за подготов-
ка за справяне с възникващи рискове 
и бъдещи предизвикателства.1

обикновено визията може да бъде 
изразена кратко или с по-широко из- 
ложение, като по-краткият вари-
ант е по-запомнящ се. По-широкият 
включва кратка оценка на средата, 
в която ще функционира организа-
цията, както и намеренията или на-
чините за нейното реализиране. във 
всички случаи стратегическата ви-
зия подпомага вземането на ключови 
стратегически решения и разработ-
ването на стратегиите за развитие 
на организацията.

разработването на стратегичес-
ка визия се предшества от прагма-
тично прогнозиране развитието на 
настоящата и бъдещата среда за 
сигурност. За целта е необходим 
поглед към историята, настоящето 
и тенденциите. стратегическата 
визия следва да осигурява насоките 
за формулиране и изпълняване на 
стратегията за нейното осъщест-
вяване.

в областта на сигурността и 
отбраната стратегическата визия 
е съществен и необходим елемент 
за политическото и военното ръко-
водство на всяка държава. тя очер-
тава силите и тенденциите, които 
оказват влияние върху въоръжените 
сили и техните способности. чрез 
определяне на желаното им крайно 
състояние лидерите на всички рав-
нища могат да формират и управля-
ват нужните промени за постигане 
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на крайните цели в развитието на 
въоръжените сили.

какви са най-общо същността и 
характеристиките на една визия в 
теоретичен аспект? бърт нанъс2, 
широко признат експерт по пробле-
мите на лидерството и визиите, оп-
ределя, че добрата визия трябва да 
бъде:

• реалистична – базирана на значи-
ми реалности за организацията;

• надеждна (правдоподобна) – да 
създава увереност у членовете на ор-
ганизацията, че е адекватна;

• атрактивна – да вдъхновява и 
мотивира членовете на организация-
та и те да искат да са част от нея 
в бъдещото ù състояние;

• насочена към бъдещето – не е за 
настоящото, а за бъдещото състоя-
ние на организацията.

според него правилната визия на 
организацията:

• ангажира нейните членове и им 
дава енергия;

• изпълва със значение техния жи-
вот (чувстват се като част от по-
голямо цяло);

• установява стандарти за пре-
възходство;

• свързва настоящето с бъдеще-
то.

нанъс посочва и няколко свойства 
на добрата визия:

• ментален модел за бъдещо състо-
яние – не съществува в настоящето, 
може да стане или не реалност;

• идеалистична – реалистична, но 
не лесно постижима;

• подходяща за организацията и 
времето – съвместима с ценности-
те и културата на организацията;

• установява стандарти за пре-
възходство и отразява високи идеа-
ли;

• изяснява целта и посоката за 
развитие на организацията – осигу-
рява логична основа за мисията и це-
лите, които тя преследва;

• вдъхва ентусиазъм и насърчава 
ангажираност (мотивираща) – под-
държа мотивираността на хората в 
организацията и повишава тяхната 
ангажираност;

• добре изразена и разбираема – 

трябва да бъде обяснена максимално 
разбираемо за хората в организаци-
ята;

• отразява уникалността на орга-
низацията, нейната компетентност, 
към какво е насочена и какво може да 
постигне;

• амбициозна – да бъде необикно-
вена и предизвикателна за хората в 
организацията.

всяка институционална визия е 
концепция каква може и трябва да 
бъде съответната институция/ор-
ганизация в бъдещето.

краткият анализ на последната 
съвместна визия за развитието на 
въоръжените сили на сащ показва 
и примерната структурна и съдър-
жателна рамка на стратегическата 
визия. тя описва накратко страте-
гическия контекст и акцентира ос-
новно върху постигането на доми-
ниране в целия спектър от бъдещи 
мисии и операции, както и върху про-
веждането на съвместни национални 
и многонационални операции. „съв-
местна визия 2020“ на сащ, която 
използва като основа предишната 
„съвместна визия 2010“, но разширя-
ва концептуалната ù рамка, бе раз-
работена с основна цел да ръководи 
продължаващата трансформация на 
въоръжените сили. тя беше фокуси-
рана върху изграждането на нацио-
налните въоръжени сили до 2020 г. 
като изцяло съвместни сили, с реди-
ца нови способности. тези сили тряб-
ваше да доминират в целия спектър 
от възложените им мисии и задачи, 
чрез взаимно зависимо прилагане на 
доминиращ маньовър, високоточни 
удари, фокусирана логистика и все- 
странна защита на силите.3 ска-
нирайки очакваната стратегическа 
среда, възможностите за развитие 
на потенциалните противници, тях-
ното адаптиране и възможните аси-
метрични подходи за неутрализиране 
предимствата на сащ в способнос-
ти, визията предвижда съвместните 
сили към 2020 г. да бъдат подготвени 
за победа в целия спектър от опера-
ции и мисии във всяка част на света, 
да оперират с многонационални сили 
и да координират военни операции с 
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правителствени агенции и междуна-
родни организации.

визията определя доминирането 
в целия спектър от възможни опе-
рации и мисии като възможност на 
въоръжените сили на сащ, опери-
райки самостоятелно или с партньо- 
ри, да разбият всеки противник и 
контролират всяка ситуация в целия 
обхват от военни операции. това оз-
начава въоръжените сили да могат 
да провеждат бързи, продължителни 
и синхронизирани операции с различ-
ни по състав съвместни сили, според 
конкретните ситуации, с достъп и 
свобода за опериране във всички из-
мерения на пространството – кос-
мическо, въздушно, морско, земно и 
информационно.4 такива въоръжени 
сили ще изискват добре образован, 
мотивиран и компетентен личен 
състав, който може да се адаптира 
към всички изисквания на бъдещи съв-
местни мисии и операции.

„съвместна визия 2020“ сочи, че 
трансформацията на силите за пос-
тигане на доминиране в целия спек-
тър от мисии и операции зависи от 
изграждането на:

• информационно превъзходство – 
способността за събиране, обработ- 
ване и разпространяване на непре- 
късваем поток от информация, като 
същевременно се експлоатира или пре- 
дотвратява противникът да осъщес-
твява същото;

• способност за иновации (техно-
логични, организационни и концепту-
ални) – иновационни идеи и визия за 
интегриране на доктрини, тактики, 
подготовка, поддържащи дейности и 
технологии в нови оперативни спо-
собности.5

Подчертавайки важността и по-
голямата вероятност от провежда-
нето на съвместни и многонационал-
ни операции, за които оперативната 
съвместимост е ключова предпос-
тавка, визията дефинира четири нови 
оперативни концепции за използване 
на въоръжените сили:

• доминиращ маньовър – способ-
ност на съвместните сили за пос-
тигане на позиционно предимство с 
висока скорост и съкрушително опе-

ративно темпо при решаване на пос-
тавените военни задачи;

• високоточни удари при ангажи-
ране в бойни операции – способност 
на съвместните сили да откриват, 
наблюдават, разпознават и просле-
дяват цели; да избират и използват 
най-подходящите системи за тяхно-
то поразяване; да постигат желани-
те ефекти и оценяват резултатите; 
да се ангажират отново с решителна 
скорост и високо оперативно тем-
по;

• фокусирана логистика – способ-
ност за осигуряване на съвместните 
сили с подходящ личен състав, обо-
рудване и материални средства в 
точното място и време и в необхо-
димото количество в целия спектър 
от военни операции;

• всестранна защита на силите – 
способност на въоръжените сили да 
осигурят всестранна защита на своя 
личен състав, оборудване и матери-
ални средства, необходими за цялос-
тно изпълняване на поставените за-
дачи.6 „визия 2020“ подчертава също 
нарастващата важност на информа-
ционните операции за постигане на 
всестранно доминиране в бъдещите 
операции, както и на съвместното 
командване и управление. За реализа-
цията на визията се препоръчва из- 
граждане на няколко ключови фунда-
мента – съвместност в разработ-
ването на концепции и експеримен-
тирането на основата на сценарии, 
развиване на съвместни способности 
и провеждане на съвместни подго-
товка и операции. на основата на 
тази визия са разработени и приети 
визии за развитие на видовете въоръ-
жени сили на сащ.

Подобна визия беше приета през 
май 2008 г. и за въоръжените сили на 
Полша, с хоризонт до 2030 г. и с по-
разширена структура. тя бе разра-
ботена от департамента по транс-
формация към министерството на 
отбраната на страната и служи 
като концептуален фундамент на 
трансформацията, като дългосрочна 
дейност за постигане на ново качес-
тво на въоръжените сили. очерта-
ва желаната форма и съдържание на 
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полските въоръжени сили към 2030 г. 
и техните потенциални оператив-
ни способности за провеждане на 
бъдещи операции. описва желаното 
състояние на силите, определя основ-
ните насоки за развитие на междуна-
родната среда за сигурност, очаква-
ния характер на оперативната среда 
за въоръжените сили и насоките на 
технологичния прогрес.7

структурно полската „визия 2030“ 
представя тенденциите в развитие-
то на международната среда за сигур-
ност в рамките на следващите 20 – 25 
години, основните предизвикателства 
и интересите на Полша в областта 
на сигурността. Прогнозира и бъде-
щата оперативна среда за полските 
въоръжени сили и възможните опе-
рации, които може да се наложи да 
провеждат.8 ключов компонент от 
структурата на „визия 2030“ са раз-
витието и трансформацията на пол-
ските въоръжени сили до 2030 г. По-
сочени са съюзните ангажименти на 
страната в перспектива и бъдещите 
задачи на въоръжените сили. основен 
акцент е поставен на способности-
те, които трябва да притежават си-
лите, като те са групирани в няколко 
области:

• способности за ефективно ра-
зузнаване;

• способности за ефективно ко-
мандване;

• способности за провеждане на 
ефективни дейности;

• способности за стратегически 
транспорт и високо ниво на мобил-
ност;

• способности за оцеляване и за-
щита на силите;

• способности за поддържане про-
дължителност на действията.9

визията сочи, че въоръжените 
сили на страната трябва да бъдат 
професионални и универсални с моду-
лен характер.

По отношение на структурата 
на въоръжените сили полската „ви-
зия 2030“ не предписва конкретна ор-
ганизационна структура, а очертава 
тяхната функционална структура и 
характера на трите компонента на 
въоръжените сили – сухопътни, воен-

новъздушни и военноморски, както и 
нарасналата роля на силите за специ-
ални операции и необходимостта от 
създаване на информационни сили.10

характерно за полската визия е 
също, че предвижда интегриране на 
бойното и логистичното осигурява-
не, както и на човешките ресурси 
във формирования за интегрирана 
поддръжка. Повишено е вниманието 
ù и към развитието на системата за 
подготовка и военно образование.

„визия 2030“ се спира подробно 
на въоръжението, оборудването и 
военните технологии, като основен 
фундамент на способностите на бъ-
дещите въоръжени сили на Полша. 
като основна тяхна характеристика 
е изведена способността им за опе-
риране в мрежово-центрична среда и 
превръщането им в „мрежова армия“ 
през следващите 20 години. концеп-
цията предвижда въоръжените сили 
да бъдат наситени с екипажни и 
безекипажни платформи, с модерни 
навигационни и прицелни системи и 
високоточни оръжия, защитни систе-
ми, ефективни системи за контрол, 
събиране и обменяне на информация, 
както и с радикално променено лич-
но оборудване на полския войник за 
значително повишаване на неговата 
ефективност.11

в процес на разработване на нова 
визия за развитие на въоръжените 
сили е и нидерландия, като се очаква 
тя да бъде приета до края на 2013 г. 
това се налага от досегашните и очак- 
ваните съкращения на бюджета за 
отбрана на страната, бъдещата роля 
на въоръжените сили и инициираните 
проекти за тяхното модернизиране. 
очаква се да съдържа ключови съоб-
ражения: приоритизиране на инте-
ресите и ценностите на страната, 
сравнителни предимства на нидер-
ландия във военни и гражданско-воен-
ни мисии и способности за тях; кои 
приноси на страната ще подпомагат 
най-много колективните способнос-
ти на ес и нато. Препокриването 
на тези съображения ще предложи 
рамката на възможна бъдеща струк-
тура на въоръжените сили. Проучва-
не на института за изследване на 
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международните отношения на ни-
дерландия предлага четири възмож-
ни типа въоръжени сили, от които 
страната може да избере един, най-
пълно отговарящ на защитата на 
националните интереси и ценности 
и възможните отбранителни ресур-
си, които могат да бъдат отделени 
за тяхното развитие и поддържане: 
авиационно-базирани интервенцион-
ни сили, солидни военноморски сили, 
силни стабилизационни сили и сили за 
поддържане на мира.12

Практиката на редица страни 
(преди всичко на сащ) включва и 
разработване на визии за развитие на 
видовете въоръжени сили. това беше 
ключова потребност и важен инс-
трумент за тях – особено след края 
на студената война. те имат раз-
лична структура. „визия 2020“ на си-
лите за специални операции на сащ 
например, разработена от команд-
ването за специални операции и при-
ета през 2000 г., включва предговор, 
въведение, глобална среда, защита 
на американските интереси, бъдеще 
на министерството на отбраната, 
бъдеще на силите за специални опе-
рации, определяне инструменти на 
успеха (качествен личен състав, под-
готовка и образование, професионал-
но развитие, технологии, аквизиция, 
изпълнение), заключение.13

единствен, и то неуспешен опит 
за разработване на визия за развитие 
на въоръжените сили в българия, е 
направен през 2004 г., като един от 
резултатите на стратегическия пре- 
глед на отбраната. тази визия е с 
10-годишен хоризонт, без да набеле-
жи дългосрочни цели и способности 
на въоръжените сили, както и най-
вероятните типове операции, които 
може да се наложи да провеждат. тя 
бе ограничена в рамките на догово-
рените в нато цели за развитие на 
въоръжените сили на страната. ви-
зията потвърди основната цел на на-
ционалната отбрана, набеляза ресурс-
ните рамки на годишните разходи за 
отбрана, задачите на въоръжените 
сили, функционалната структура и 
компонентите на въоръжените сили, 
нивата на тяхното управление, ос-

новните параметри на структурна-
та им трансформация. налага се да 
припомним, че тази визия ограничи 
структурата и състава на въоръже-
ните сили до неприемлив минимум за 
експертната общност и значителна 
част от общественото мнение.14 в 
сравнение с аналогични визии на дру-
ги страни по структура и съдър- 
жание тази първа национална визия 
за развитие на въоръжените сили 
съществено се различава от тях и не- 
изпълни предназначението си. не 
очерта достатъчно ясно бъдещата 
стратегическа и военна среда, както 
и възможните бъдещи операции, не-
обходимите сили и способности, кон-
цепциите за използването им в тях. 
не бе добре очертана и рамката за 
трансформация на въоръжените сили 
и техните способности. не е функ-
ция на визията да посочва пример-
ната структура на програмите за 
развитие на въоръжените сили, нива-
та на тяхното управление, както и 
структурата им.

в неотдавнашно социологическо 
изследване за статута на военнослу-
жещите повечето от тях споделят 
идеята, че е необходима дългосрочна 
визия за развитие на въоръжените 
сили, която да осигури стабилност на 
отбранителната система на страна-
та, че отбраната следва да се превър-
не в национален приоритет на всяко 
българско правителство. достатъч-
но категорично е споделено и мнени-
ето, че не са дефинирани достатъчно 
добре заплахите за националната ни 
сигурност, а оттам – сценариите и 
необходимите отбранителни способ-
ности. ако през 2000 или 2004 г. бе- 
ше приета стратегическа визия за 
развитие на въоръжените сили в 
рамките на следващите 20 – 25 го-
дини и съответни стратегии за ней-
ното реализиране, при задължителна 
политическа подкрепа и съответ-
но ресурсно осигуряване, днешното 
състояние на армията би било доста 
по-различно, без сегашното тревож-
но технологично изоставане спрямо 
западните малки съюзни държави.

изключително важно е замислени-
ят от новото ръководство на ми-
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нистерството на отбраната стра-
тегически преглед да бъде проведен 
като действително стратегически, 
на основата на задълбочено и из-
черпателно стратегически мислене, 
при отчитане влиянието на всички 
фактори върху сигурността и от-
браната на страната и определяне 
на дългосрочни цели за отбранител-
ните способности, които са нужни 
на българия в национален и съюзен 
контекст. балансираното отчитане 
на всички фактори, оказващи влияние 
върху отбранителната политика на 
страната, ще позволи максималното 
ù доближаване до потребностите и 
гарантиране на необходимите наци-
онални отбранителни способности в 
дългосрочен план. ако развитието на 
отбранителната политика бъде от-
ново изцяло доминирано от ограниче-
ността на ресурсите, ще се стигне 
до поредното досадно повторение на 
досегашната практика и съхраняване 
на сегашното състояние на национал-
ната ни отбрана. като продукт на 
този пореден стратегически преглед 
на отбраната или на сигурността и 
отбраната следва да бъде предста-
вена и дългосрочна (стратегическа) 
визия за развитието на въоръжените 
сили на страната поне с 20-годишен 
хоризонт, която да очертае какви 
въоръжени сили и способности ще са 
необходими на границата на такъв 
хоризонт. реализирането на подоб-
на визия трябва да бъде подкрепено 
от съответна стратегия и ресурсно 
осигурени планове.

разработването на стратеги-
ческа визия за въоръжените сили на 
страната изисква преди всички изчер-
пателен преглед и анализ на сегаш-
ните им мисии и задачи, последвани 
от преглед на съвременните геопо-
литически, технологични и военни 
тенденции. За целта е целесъобраз-
но да се ангажират военни и цивилни 
експерти в областта на отбрана-
та, които на няколко конференции и 
кръгли маси да изследват възниква-
щите въпроси, предизвикателства и 
възможности, свързани с отбраната 
и въоръжените сили.

българия се нуждае от боеспособ-

ни сухопътен, авиационен и морски 
компонент на въоръжените си сили, 
способни да изпълняват широк об-
хват от мисии и задачи. Прекомер-
ното редуциране на тези компонен-
ти обаче поставя страната в силно 
затруднение или дори в невъзмож-
ност да изпълнява отделни съюзни 
задължения.

съюзниците на българия в нато 
очакват нейните въоръжени сили да 
бъдат компетентен партньор, спо-
собен да изпълнява роля в съюзни опе-
рации, което изисква да бъдат опера-
тивно съвместими с техните военни 
сили. това означава националните 
въоръжени сили да следват темпото 
в усвояването на нови военни кон-
цепции, доктрини и технологии.

светът след 20 години ще се раз-
личава видимо от днешния, макар че 
е трудно да се предвиди точно не-
говият облик. може обаче да бъде 
сравнително успешно прогнозиран, на 
основата на сегашните и нововъзник-
ващите тенденции, както и на види-
мите модели на поведение.

на основата на изложеното може 
да бъде изведена примерна структу-
ра на възможна визия за въоръже-
ните сили на република българия до 
2035 г.:

• въведение;
• основни предизвикателства за 

сигурността на страната;
• бъдеща оперативна среда за въо- 

ръжените сили;
• бъдещи мисии и задачи на въоръ-

жените сили и перспективни концеп-
ции за тяхното използване;

• бъдещи необходими оперативни 
способности и структура на въоръ-
жените сили;

• тенденции в развитието на от-
бранителните технологии;

• човешки ресурси за въоръжени-
те сили;

• военно образоване и подготовка 
на въоръжените сили.

Приета с относителен полити-
чески и експертен консенсус, тя ще 
очертае желаното бъдещо състоя-
ние на въоръжените сили, ще подпо-
мага разработването на стратегии 
и планове за тяхното развитие и 
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трансформация, като ще осигурява 
приемственост в отбранителната 
политика и дългосрочно насочва-
не на усилия и ресурси за постига-
не на крайната цел. всеки пореден 
парламент и президент, всяко по-
редно правителство и ръководство 
на министерството на отбраната 
следва да се съобразяват с такава 
стратегическа визия и да развиват 
отбранителна политика, обвързани 
с постигане на крайната цел в дъл-
госрочното развитие на въоръже-
ните сили и техните способности. 
стратегическата визия не следва да 
очертава определена ресурсна рамка, 
както бе заложено в „дългосрочната 
визия за развитие на войските и си-
лите – 2015“, тъй като това е функ- 
ция на отбранителното планиране. 
няма как един парламент и прави-
телство, приели такава визия, да се 
ангажират с ресурсна рамка за по-
добен стратегически хоризонт, след 
като нейното реализиране ще бъде 
осъществено в рамките на няколко 
парламента и правителства. необ-
ходимо е да има висок политически 
консенсус за изпълнението на така-
ва визия. ресурсите следва да бъдат 

подходящо планирани и осигурявани 
за нейното осъществяване.

визията за въоръжените сили на 
република българия следва да бъде 
разработена от екип от най-добре 
подготвените експерти в министерс-
твото и щаба на отбраната, съвмес-
тното командване на силите, включи-
телно от института по отбрана и 
военна академия „г. с. раковски“, как-
то и с привличане на отделни дока-
зани експерти от неправителствени 
организации в областта на отбрана-
та. трябва да бъде отделено време за 
разработване на визията – не по-мал-
ко от шест месеца, през което да се 
проведат не по-малко от две кръгли 
маси и една конференция за нейното 
частично и цялостно обсъждане с по-
широк експертен състав.

визията следва да бъде отво-
рен документ и да се актуализира, 
в съответствие с по-съществените 
промени в средата за сигурност и раз-
витието на технологиите. така тя 
ще съхрани своята актуалност, като 
винаги ще очертава стратегическата 
насока за развитие на въоръжените 
сили на страната и ще улеснява взе-
мането на стратегически решения.

1 A Vision for 2020 – Introduction, pp.4 – 5 
(http://www.cds-cemd.forces.gc.ca/str/intro-eng.
asp, достъпен към 16 юли 2013 г.).

2 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/
strat-ldr-dm/pt4ch18.html, достъпен към 14 
юли 2013 г.

3 Joint Vision 2020, pp. 1 – 3 (http://www.
fs.fed.us/fire/doctrine/genesis_and_evolution/
source_materials/ joint_vis ion_2020.pdf, 
достъпен към 6 май 2012 г.).

4 I b i d e m, p. 6.
5 I b i d e m, pp. 8 – 9.
6 I b i d e m, pp. 20 – 26.
7 Vision of the Polish Armed Forces 2030, 

pp. 4 – 6 (http://www.wp.mil.pl/pliki/File/vision_
of_paf_2030.pdf, достъпен към 11 юли  
2013 г.).

8 I b i d e m, pp. 11 – 19.

9 I b i d e m, pp. 19 – 22.
10 I b i d e m, pp. 23 – 26.
11 I b i d e m, pp. 29 – 33.
12 K o C o l i j n, M., K. Homan, J. Rood, 

D. Zandee. Clingendael’s Vision for the Future 
of the Armed Forces of the Netherlands, pp. 8 – 
24 (http://www.clingendael.nl/sites/default/files/
Future_armed_forces_Toekomst_visie_defensie_
EN_WEB.pdf, достъпен към 1 септември 
2013 г.).

13 SOF Vision 2020 (http://openscenarios.
ida.org/scenarios/63-SOF_Vision_2020.pdf, 
достъпен към 24 юли 2013 г.).

14 Дългосрочна визия за развитието на 
войските и силите – 2015, с. 7 – 9 (http://
rum33code.net/md/BG/Activities/Obuchaemi/
INF_MDvision.php, достъпен към 8 юли 
2013 г.).
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образователна и научна дейност 
за сигурност и отбрана се 
осъществяват в различни вис-

ши училища и научни звена в българия. 
те работят в съответствие с акаде-
мичното законодателство. в сектора 
за отбрана и в ръководената от ми-
нистъра на отбраната държавна по-
литика в областта на отбраната на 
страната1 – по-специално във въоръ-
жените сили на република българия, са 
включени военните академии, висши-
те военни училища, военномедицинс-
ка академия.2 в тази статия става 
дума именно за тези образователно-
научни звена, над които в съответс-
твие със закона министърът на от-
браната осъществява общо ръководс-
тво.3 Занимават ни техният статут 
и начинът на функциониране по закон, 
тъй като те в известно отношение 
са различни в сравнение с останали-
те висши държавни училища в репуб-
лика българия. това налага нарочно 
внимателно вглеждане и провеждане 
на анализ за установяване на норма-
тивно определените обществени от-
ношения за регулиране на дейността 
в тях. уреждането на тези трайни 
обществени отношения са норматив-
ната предпоставка за осъществяване 
мениджмънта на посочените специ-
фични академични организации.

обективна основа за разглежда-
не и анализ на тяхната дейност 
дава прилагането на принципа на за-
конността. нямаме възможност за 
твърде дълбоко и пространно анали-
зиране на базата на този основопола-
гащ принцип. Затова ще си наложим 
ограничение и ще акцентираме върху 
военна академия „г. с. раковски“ от 
гледна точка на принципа на закон-
ност за нейното функциониране. все 
пак, общо взето, разглеждането, ана-
лизът и изводите се отнасят и за 
останалите академии и училища.

По необходимост нека първона-
чално да уточним разбирането за 
принципа на законност. той пред-
ставлява прието правило, убеждение, 
основно начало за политическо ус- 
тройство, теория или друга област 
на обществения живот. в случая 
става дума за един от принципите 
на правото, приети като главни идеи 
за съществените насоки, определящи 
съдържанието и посоката за правна 
регулация на обществените отноше-
ния. Заедно с това трябва да се под-
чертае, че принципът на законност 
(principle of legality) не е просто един 
от принципите на правото, защото 
е фундаментален принцип на правото. 
той представлява политическо-пра-
вен режим, при който държавата и 

ПринциПът на Законност 
в обраЗователно-научния 

Процес в сектора За отбрана

Павел АНГЕЛОВ

The application of the principle of legality as to the way the statutory education-research 
units are defined and function in the defence sector within the domain of Rakovski National 
Defence Academy is examined and analysed in this article. This research is prompted by the 
specific character of law-abidingness. On the one hand, on academic level; on the other, in 
view of the specific legislation. Emphasis is placed on observing the academic autonomy and 
support is provided for some controversial practice. The author, Pavel Angelov Angelov, is an 
associate professor in the Defence and Armed Forces Management Department.

Key words: principle of legality, academic autonomy, academic freedom.
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нейните публични органи, граждани-
те, изобщо субектите на правото са 
длъжни стриктно да се придържат в 
своята дейност към правните нор-
ми и законите, да ги съблюдават и 
спазват.

Принципът на законност означава, 
че от държавните органи се изиск-
ва да действат в рамките на пре-
доставената им компетентност и 
посредством спазването на опреде-
лени процедурни правила. от друга 
страна, на гражданите е разрешено 
всичко, което не е изрично забранено 
в закон. този принцип е познат от 
античността и е основно положение 
още от римското право, но е залегнал 
и в съвременните правни системи. в 
„декларацията за правата на човека 
и гражданина“ (Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen) от 1789 г. е 
формулиран така: „V. Законът тряб-
ва да забранява само деяния, вредни 
на обществото. всичко, което не е 
забранено от закона, не може да бъде 
възпрепятствано и никой не може да 
бъде принуден да извърши това, кое-
то законът не повелява“.4

в правната литература се разра-
ботва принципът на законност, кой-
то се характеризира с:

• върховенство на закона;
• единство на законността пос-

редством правовата държава;
• всеобщност или универсалност 

на принципа на законност (отнася се 
до всички субекти без изключение);

• целесъобразност на законността;
• равенство пред закона;
• гарантиране на основните пра-

ва и свободи на гражданите;
• неотвратимост на наказанието 

при осъществено правонарушение;
• зависимост между законността 

и правната култура на обществото.
освен тези характерни моменти 

трябва да се подчертаят и гаранци-
ите за законност, които представля-
ват обективните условия, субектив-
ните фактори, както и специалните 
средства, обезпечаващи режима на 
законност. от своя страна гаран-
циите за законност биват икономи-
чески, политически, духовни и обще-
ствени.5

в нашата конституция е дефи-
нирано и провъзгласено: „Република 
България е правова държава. Тя се уп-
равлява според Конституцията и за-
коните на страната“.6 това е основно 
начало за дейността на държавата, 
обществото, гражданите, включи-
телно организациите и субектите в 
сектора за сигурност и отбрана.

като се има предвид тази основна 
представа за принципа на законност, 
същественият проблем със статута 
на военна академия „г. с. раковски“ 
е в това, че легалното ù функцио-
ниране е свързано с различни типо-
ве обществени отношения, които са 
уредени по съответен начин в раз-
лични закони: Закон за отбраната и 
въоръжените сили на република бъл- 
гария (Зовсрб), Закон за висшето 
образование (Зво), кодекс на труда 
(кт), Закон за развитие на академич-
ния състав на република българия 
(Зрасрб) и др.

в раздел I на Зовсрб „органи 
за ръководството на отбраната“ 
(чл. 15) са посочени като отговорни 
за мениджмънта на отбраната на-
родното събрание, президентът на 
републиката, министерският съвет 
и министърът на отбраната. в 
чл. 16 на закона функцията на народ-
ното събрание по отношение на ака-
демията е посочена в т. 8 – както и 
по отношение на другите висши учи-
лища българският парламент може 
да открива, преобразува, преимену-
ва и закрива военни академии. от 
своя страна министерският съвет 
осъществява общо ръководство на от-
браната и въоръжените сили (чл. 22). 
в т. 17, ал. 2 на същия член на закона 
министерският съвет може да от-
крива, преобразува и закрива факулте-
ти, филиали и институти към воен-
ните академии.

в Закона за висшето образование 
(Зво) е посочен държавният орган 
за осъществяване на националната 
политика във висшето образование – 
министърът на образованието, мла-
дежта и науката.7 той прави предло-
жения пред министерския съвет за 
откриване и преобразуване на висши 
училища, техни основни звена и филиа-
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ли (съвместно с министъра на отбра- 
ната, който осъществява общо ръ-
ководство на образователните и на-
учните звена в сектора за отбрана); 
осъществява функции за координи-
ране на взаимоотношенията между 
автономните висши училища и дър- 
жавата; организира поддържането на 
информационна система, която съдър- 
жа различни видове регистри (за ака-
демичен състав, студенти и други) 
и т.н.8 министърът на образовани-
ето, младежта и науката осъщес-
твява контролни функции освен по 
Зво и за спазването на Закона за 
развитие на академичния състав на 
република българия (Зрасрб), на-
пример: „…върху откритите и не- 
приключили процедури за придобиване 
на научна степен, както и за заемане 
на академични длъжности“9; назна-
чава проверка и се произнася в 14-
дневен срок от получаване на сигнал 
на заинтересувана страна10; „…може 
да изисква информация и документи 
от висшите училища или научните 
организации във връзка с контролира- 
ите процедури“11; „…има право да спре 
защитата на дисертацията, съот- 
ветно конкурса или избора на гла-
вен асистент, доцент и професор“12; 
„може да предложи отнемане на ак-
редитация пред наоа“13 и др.

в Зовсрб, чл. 26, т. 15, е уредено, 
че министърът на отбраната осъщес-
твява общото ръководство на военно-
то образование и на научната дейност. 
този текст заслужава специално вни-
мание във връзка с вложеното съдър- 
жание във формулировката „общо 
ръководство“. терминът „общо ръ-
ководство“ няма установена легална 
дефиниция в нормативната уредба. 
от друга страна, във връзка с това 
общо ръководство, упражнявано от 
министъра по силата на текста на 
чл. 77, ал. 1, се уточнява, че минис-
терството на отбраната подпомага 
министъра при изпълнение на право-
мощията му. следователно дейност-
та на общата и специализираната 
администрация на министерството 
не може да упражнява по-конкретно 
ръководство на академията, а само 
да подпомага министъра в упражня-

ването на общо ръководство. Защо-
то в противен случай трябва да се 
приеме, че администрацията на ми-
нистъра има разширени правомощия 
в сравнение с него. тази постановка е 
важна във връзка със случаи на неле-
гитимни индивидуални актове и дори 
практика, за която става дума към 
края на статията.

в чл. 78 на специалния закон се 
уточнява също, че академията е пря-
ко подчинена на министъра на отбра-
ната, а съгласно чл. 50, ал. 1, т. 4 тя 
е включена в състава на въоръжените 
сили.

възлово значение за определяне на 
статута и легалното функционира-
не на академията има текстът на 
чл. 94 на Зовсрб: тя „прилага раз-
поредбите на ЗВО и ЗРАСРБ, ...докол-
кото в този закон и в актовете за 
създаването им не е предвидено дру-
го“.14 с други думи, академията спаз-
ва академичното законодателство, 
доколкото не е уредено друго в спе-
циалното: например началникът на 
академията и неговите заместници 
са военнослужещи; заместник-начал-
никът по учебната и научната част 
е хабилитирано лице; факултетите 
се ръководят от декани, които са 
военнослужещи и хабилитирани, и др. 
(чл. 97 на Зовсрб).

Преди да се насочим към Зво, 
нека да си припомним друг важен кон-
ституционен текст (чл. 53, ал. 4), 
който има съществено значение за 
академичните правила, в съответс-
твие с които функционират висши-
те училища в българия: „Висшите 
училища се ползват с академична ав-
тономия“.15 очевидно по волята на 
законодателя този текст има осно-
вополагащо значение за дейността 
на българските висши училища. той е 
единственият в конституцията на 
република българия, който пряко се 
отнася до висшите училища и следо-
вателно законодателят неразривно и 
задължително свързва дейността им 
именно с академичната автономия.

на тази принципна основа, зало-
жена в конституцията на република 
българия, в Зво е разгърната гла-
ва втора „функции на държавата в  
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управлението на висшето образова-
ние“. например:

„Чл. 8. Държавата създава условия 
за свободно развитие на висшето об-
разование, както и условия за достъп 
до висше образование като:

1. разработва и осъществява на-
ционална политика за развитието 
на висшето образование и гарантира 
академичната автономия на висшите 
училища...“.

както се вижда, държавата не 
просто създава условия за свободно 
развитие на висшето образование, 
но и гарантира спазването на кон-
ституционния принцип за академич-
ната автономия. освен това тя   
осъществява нарочна национална по-
литика за развитие на висшето об-
разование.

нека да си припомним и други 
важни текстове за академичната ав-
тономия в Зво:

„Чл. 19. (1) Висшите училища се 
ползват с академична автономия. В 
нея намира израз интелектуалната 
свобода на академичната общност и 
творческата природа на образовател-
ния, изследователския и художестве-
нотворческия процес като върховни 
ценности.

(2) Академичната общност обхва-
ща членовете на академичния състав, 
студентите, докторантите и специа-
лизантите.

(3) Академичната автономия включ- 
ва академични свободи, академично са-
моуправление и неприкосновеност на 
територията на висшето училище.

(4) Висшето училище осъществява 
цялостната си дейност върху прин- 
ципа на академичната автономия в 
съответствие със законите на стра-
ната.

Чл. 20. Академичната свобода се 
изразява в свобода на преподаването, 
свобода на провеждането на научни 
изследвания, свобода на творческите 
изяви, свобода на обучението, свобо-
да на сътрудничество за извършване 
на съвместна учебна дейност с други 
висши училища и научни организации 
и на образователен франчайз с други 
висши училища, както и на съвместна 
научноизследователска, художествено- 

творческа, проектна и иновационна 
дейност с други висши училища и орга-
низации в страната и чужбина“.

Привеждам тези цитати от нор-
мативната уредба като очевидно 
законово задължителни за спазване и 
в нашата академия, което е в съот-
ветствие с фундаменталния принцип 
на законността. освен това съм 
убеден, че единствено свободата раз-
ширява възможностите на човека и 
именно тя, в случая академичната 
свобода в преподаването и наука-
та, е най-важната и неизменна цен-
ност и предпоставка за нормалното 
осъществяване на висше образова-
ние. иначе е известен и обратният 
принцип: „я начальник, ты дурак, ты 
начальник – я дурак“*16. това е стара 
универсална военна формула на от-
ношения между началник и подчинен, 
но тя няма място в академичните 
отношения. има сериозни основания 
да се твърди, че нейното спазване е 
опасно за сигурността и отбраната, 
защото ликвидира възможността за 
упражняване на каквато и да е воен-
на или цивилна експертиза. а поли-
тиката и мениджмънтът в сектора 
за сигурност и отбрана са немисли-
ми без специална експертиза. още 
по-малко това е допустимо в наука-
та и образованието. следователно 
принципът за академична автономия 
не е просто легитимен, конститу-
ционен и в съответствие с осново-
полагащия принцип на законност в 
дейността на военна академия „г. с. 
раковски“ – той е жизнено важен за 
академичната дейност, включително 
в областта на сигурността, отбра-
ната и военното дело.

важно е да намерим отговор на 
въпроса какво представлява акаде-
мията. нерядко се твърди, включи-
телно от ръководни дейци, че тя е 
ведомствено учреждение. всъщност 
военна академия „г. с. раковски“ е 
създадена с нарочен акт на народно-
то събрание. това се вижда от чл. 93 
на Зовсрб:

* Аз съм началник – ти си глупак, ти си 
началник – аз съм глупак. – Бел. ред.
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„Чл. 93. (1) Военните академии и 
висшите военни училища се създават с 
решение на Народното събрание.

(2) С актовете за създаване или 
преобразуване на военните академии и 
висшите военни училища се определят 
техният вид, наименование, седалище, 
предмет на дейност, органите за уп-
равление, организационната структу-
ра и предоставените им за управление 
недвижими имоти“.

народното събрание има решение 
за привеждане на акта за създаване 
на военна академия „георги стой-
ков раковски“ в съответствие със 
Закона за отбраната и въоръжените 
сили на република българия и Зако-
на за висшето образование.17 в него 
е определен статутът на академи-
ята като „държавно висше училище 
със седалище София и има свое знаме, 
печат и празник (14 април)“ (т. 1). 
към тази дефиниция може да доба-
вим в съответствие с чл. 17, ал. 1 на 
Зво18, че то е специализирано такова 
и следователно военна академия „г. 
с. раковски“ представлява държавно 
висше специализирано училище (в об-
ластта на сигурността, отбраната, 
военното дело). в съответствие с 
този статут в т. 12 и 14 на решени-
ето изрично е посочено, че начални-
кът на Академията, неговите замес-
тници, началникът на факултета и 
неговите заместници, началниците на 
катедри упражняват правомощията 
на ректор, зам.-ректор, декан, зам.-де-
кан, ръководител на катедра по ЗВО.

Поради ограниченото място не 
можем да се спираме на всички зако-
нови текстове (в Зво и др.), които 
са във връзка с темата, но следва-
щият не би трябвало да пропускаме, 
защото има съществено значение: 

„Чл. 22. Автономията на висшето 
училище не може да се нарушава чрез: 
1. намеса в дейността на висшето 
училище, освен в случаите, изрично по-
сочени в закон...“.

следователно по закон и в съот-
ветствие с принципа на законността 
е недопустимо да се накърнява акаде-
мичната автономия на академията, 
освен в случаите, изрично посочени в 
закон, в случая това е специалният 

Зовсрб. това е редно да се подчер-
тае, защото понякога в дейността 
на академията се допуска пряко да се 
нарушава академичната автономия с 
отделен административен акт; или с 
подобен да се дописва законът; или с 
устно нареждане на висшестоящ да 
се заобикаля или нарушава законът. 
това се прави под претекст, че е 
ведомствено училище, или се спазва 
принципът на единоначалието, или... 
просто в съответствие с горепосо-
чената стара поговорка.

ето един пример за нарушаване 
на фундаменталния принцип на закон-
ността: в Зрасрб (чл. 7) е уредена 
процедурата за започване на док- 
торантура на самостоятелна подго-
товка:

„(2) кандидатите за докторанти 
на самостоятелна подготовка пред-
лагат за обсъждане в съответната 
катедра, департамент или институт 
проект на дисертационния труд, раз-
работен в основната му част, и биб-
лиография“.

в съответствие с този текст в 
чл. 113 на ППЗовсрб е уредено:

„(2) кандидатите за докторанти 
на самостоятелна подготовка пред-
лагат за обсъждане в съответната 
катедра, департамент или институт 
проект на дисертационния труд, раз-
работен в основната му част, и биб-
лиография“.

въпреки ясната разпоредба на ака-
демичния закон и правилника за прило-
жение на специалния закон въпросната 
процедура е дописана в министерска 
Заповед № ох-380/30.05.2012 г.:

„37. военнослужещите и цивилни-
те служители могат да се обучават 
в докторантура чрез самостоятелна 
подготовка след:

а) съгласуване на темите на дисер-
тациите в съвета по отбранителни 
способности или съвета по въоръже-
нията от заместник-началниците по 
учебната и научната част на военна 
академия „г. с. раковски“ и висшите 
военни училища и от директора на 
института по отбрана през месец 
март и октомври...“.

съдържанието на дейността на 
посочените съвети по цитираната 
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т. 37, а не е уредено в закон. как-
то е известно, те нямат академични 
правомощия и дейност. но този при-
мер за нелегитимна практика си има 
и административна поанта, защото 
с писмо на директора на дирекция 
„управление на човешките ресурси“ 
се дописва дори и заповедта на ми-
нистъра № ох-380/30.05.2012 г. по 
следния начин (в писмо с рег. № 22- 
13-37/30.08.2012 г.):

„...заместник-началникът по учеб-
ната и научната част ... да внесе в 
секретариатите на съвета по от-
бранителни способности (чрез ди-
рекция „стратегическо планиране“) 
и съвета по въоръженията (чрез ди-
рекция „инвестиции в отбраната“) 
за обсъждане на темите за разра-
ботване чрез самостоятелна форма 
на докторантура на кандидатите за 
обучение. Предложенията да бъдат 
придружени от:

• становище на военна академия 
„г. с. раковски“ .... за актуалността 
и дисертабилността на предлагания 
научен проблем;

• становище на съответната струк- 
тура на министерството на отбра-
ната, структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната и 
българската армия за обвързаността 
на дисертационното изследване с пот-
ребностите на военната19 практика и 
потребностите от разработване на 
темата.

копие от предложенията да бъде 
изпратено в дирекция „управление на 
човешките ресурси“ и т.н.

Примерът е показателен за на-
рушаване в сектора за отбрана на 
основния принцип на правото – този 
на законността.

накрая ще си позволя да приведа 
още един текст на Зво, който се 
отнася до академичния състав:

„Чл. 55. (1) Членовете на акаде-
мичния състав във висшите училища 
имат право:

1. да избират и да бъдат избира-
ни в ръководните органи на висшето 
училище, ако не са преподаватели по 
чл. 52;

2. да разработват и да преподават 
учебното съдържание на своята дис-
циплина свободно и в съответствие с 
изискванията на учебния план и учеб-
ните програми;

3. свободно да провеждат, съобраз-
но своите интереси, научни изследва-
ния и да публикуват резултатите от 
тях ...“.

но тук става дума за свободата 
на хората, които са представители 
на академичния състав. ето защо, 
както и в много други случаи, които 
се отнасят до свободата на гражда-
ните, нещата опират до нагласата, 
желанието на преподавателите, на 
учените да бъдат академично свобод-
ни. нека си припомним знаменитата 
фраза на дон кихот, герой на мигел 
де сервантес: „свободата, санчо, 
е на върха на копието“. можеш да 
бъдеш свободен, но първо трябва да 
поискаш и след това да го правиш, а 
това не става даром, трябва да се 
извоюва!

1 Чл. 25, ал. 1 от Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 
(ЗОВСРБ).

2 П а к  т а м, чл. 50, ал. 1, т. 4 и 5.
3 ЗОВСРБ: „Чл. 26. Министърът на от- 

браната осъществява общото ръководство 
на военното образование и на научната 
дейност и предлага създаването, преобра-
зуването и закриването на военни акаде-
мии, висши военни училища, факултети, 
филиали и институти към тях и на науч-
ни организации съгласувано с министъра на 
образованието, младежта и науката“.

4 Цит. по: http://www.wikiberal.org/wiki/
D%C3%A9claration_des_Droits_de_l’Homme_
et_du_citoyen

5 Вж. напр. Д и м и т р о в, Д. Адми-
нистративен процес – обща част. София, 
2007.

6 Конституция на Република България, 
чл. 4, ал. 1.

7 ЗВО, чл. 10.
8 П а к  т а м.
9 ЗРАСРБ, чл. 30, ал. 1.
10 П а к  т а м, ал. 4.
11 П а к  т а м, чл. 31, ал. 1.
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12 П а к  т а м, ал. 2.
13 П а к  т а м, ал. 6.
14 В Допълнителните разпоредби на 

ЗВО има текст в същия смисъл: „§ 1. Ака-
демиите и висшите училища от система-
та на Министерството на отбраната ... 
прилагат този закон в съответствие с 
актовете за създаването им и разпоредби-
те на специалните закони, отнасящи се до 
устройството и дейността им”.

15 Конституция на Република България.
16 Интересна е историята на тази из-

вестна поговорка, а изглежда следите ù 
са в староеврейския фолклор, ако се съди 
по „История евреев Беларуси: 200 еврей- 
ских пословиц” (http://www.beljews.info/ 
ru/d_sayings2.php, достъпен към 9 май  
2013 г.).

17 Решението е обнародвано в: ДВ,  
бр. 20 от 6 март 2001 г., изм., бр. 75 от 
2 август 2002 г., изм., бр. 23 от 18 март 
2005 г.

18 Съгласно този текст на ЗВО висши-
те училища могат да бъдат университе-
ти, специализирани или колежи. Очевидно 
може да се съобрази, че Академията не е 
университет или колеж, а е специализира-
но държавно висше училище в областта на 
сигурността, отбраната, военното дело.

19 Нека отново да са припомним един 

текст с фундаментално значение в ЗОВСРБ – 
той е твърде важен, за да го разполагаме 
под линия, но в тази статия акцентът е 
различен: „Чл. 3. (1) Отбраната на Репуб-
лика България е система от политически, 
икономически, военни, социални и други дей-
ности за осигуряване на стабилна среда на 
сигурност и за подготовка и осъществяване 
на въоръжена защита на териториалната 
цялост и независимостта на държавата; 
(2) За подготовката и осъществяването 
на отбраната на страната се възлагат 
права и задължения на въоръжените сили на 
Република България, на държавните органи, 
на органите на местното самоуправление 
и местната администрация, на юриди-
ческите лица и на гражданите“. Отбра-
ната на страната отдавна, след епохата 
на Студената война, не се осигурява само 
с военни дейности, необходими са освен 
военните и политически, икономически, 
социални и други дейности в обща нацио-
нална и колективна (коалиционна и интег-
рационна) система. Този сложен комплекс 
от дейности се изследва и съответните 
знания се преподават в Академията, ко-
ято също така е призвана да предоставя 
не само военна, но и цивилна експертиза 
за сигурност, отбрана, военно дело на дър- 
жавата и обществото.
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Планирането на целите в опе-
рациите на националните съв-
местни оперативни сили е на 

стратегическо, оперативно и так-
тическо ниво. то може да се осъщес-
твява в мирно време или в застра-
шаващия период (в операции с различ-
на степен на интензивност), преди 
началото или в хода на сухопътната 
операция. на различните нива и при 
различните видове операции същес-
твуват специфични особености при 
планирането на целите.1

При планирането на целите се оп-
ределят тези за разузнаване и въз-
действие, извършва се приоритизира-
нето им на базата на предварително 
изяснени критерии, определя се кога, 
как, с какви сили и средства да се 

въздейства, какви ефекти да се полу-
чат от това и как те могат да се 
използват от компонентите и ма-
неврените формирования за успех на 
операцията. в процеса на анализира-
не на целите водещ е стремежът на 
командващия на съвместните опера-
тивни сили за влияние върху бойното 
пространство, изпълнението на цел-
та на операцията и постигането на 
желания краен резултат.2

Планирането на целите е поддър-
жащо за процеса на оперативно пла-
ниране и има пряко отношение към 
реда и начина за провеждане на съв-
местна огнева поддръжка и за реда за 
въздействие по целите през различ-
ните етапи и фази на операцията.

За планиране на целите е целесъ-

Планиране на цели  
в оПерациите на национални 
съвместни оПеративни сили

Майор Цветан ДИМИТРОВ

The article „Targeting process in national joint forces operations” (author Major Tsvetan 
Dimitrov) is based on the eventual targets and analyses of each operation. The targeting 
process supports the main operational planning. The structures which have been proposed are 
in accordance with all current regulations published recently. JFC commanders use joint fire 
support for distance engagement as a primary tool for achieving operation objectives. Joint 
Forces Command operations are planned during peace time or after the crisis has already 
started. The operational level targeting process is in a very close relation with the joint fire 
support and intelligence systems. These two systems are complementary and support each other 
as planning of targets is a basic element in the operational planning process. Using distance 
approaches for affecting the enemy is one of the main methods for changing the ratio of forces 
and means. Thus planning the targeting process is the core of the overall operational planning 
process. The analysis of the targets in the area of operation, their defining, nominating, 
and prioritizing, choosing the methods, forces and means to be used, as well as the desired 
outcome are elements of the targeting process.

Key words: targeting process, operational planning, joint fire support, joint forces 
command, joint effects, battle damage assessment, intelligence preparation battlefield, 
intelligence reconnaissance surveillance, targets, land operation, destroy, neutralize, suppress, 
collateral damages, course of action, military decision making process, commander’s objectives, 
guidance and intent, target development, validation, nomination and prioritization, capabilities 
analysis, force planning and assignment, mission planning and execution, combat assessment, 
measurements of effectiveness of the attack.
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образно да се създават функционални 
групи, подгрупи и секции в различ-
ните формирования от състава на 
националните съвместни оператив-
ни сили, които на различните етапи 
могат да имат определени отговор-
ности по отношение на процеса на 
планирането на целите. тези групи, 
подгрупи и секции могат да бъдат 
различни по състав и с различни функ- 
ционални отговорности – в зависи-
мост от целта на създаването им и 
степента на интензивност на воен-
ния конфликт.

основен орган за планирането на 
целите на оперативно ниво е група-
та за планиране и управление на съв-
местните ефекти.3

Групата за планиране и управление 
на съвместните ефекти се развръща 
и ръководи от отдел „операции“. в 
състава ù могат да се привличат 
офицери от останалите отдели на 
щаба на националните съвместни 
оперативни сили и щабовете на ком-
понентните командвания.

групата за планиране и управление 
на съвместните ефекти отговаря за 
пълното разбиране на синхронизаци-
ята на плана и връзките между от-
делните елементи на оперативния 
модел (задачи, критични точки/кри-
тични условия, изисквания, уязвимос-
ти, цели и оперативни ефекти). тя 
е в правото си да препоръчва при-
оритети за процеса на планиране на 
целите чрез изготвяне на списък с 
приоритетните цели и планиране на 
средствата, способите и реда за въз-
действие по тях.4

групата е в основата на процеса 
на планиране на целите в щаба на на-
ционалните съвместни оперативни 
сили. във взаимодействие с групата 
за планиране на разузнаването тя 
избира целите за въздействие; при-
оритизира ги по определени крите-
рии; разпределя ги по етапи и фази 
на операцията, както и по средства 
за въздействие; оценява косвените 
поражения (ефекти); оценява въздей- 
ствието по целите и бойните им за-
губи.

в своята работа групата следва 
да разработва и поддържа обединен 

съвместен списък на целите; списък 
на целите, определени за въздействие; 
съвместен приоритетен списък на 
целите; списък на целите, ограничени 
за въздействие; списък на целите, за-
бранени за въздействие; списък на це-
лите за незабавен отговор; списък на 
целите с особена важност, по които 
може да се въздейства с малко сили и 
средства, но ще се получи желаният 
ефект; синхронизационна матрица за 
целите.5

в състава на групата следва да 
се формират функционални секции за 
планиране на целите, определяне на 
съвместните и всекидневните ефек- 
ти в операцията, планиране и ко-
ординиране на съвместната огнева 
поддръжка, оценяване на бойните за-
губи.

в секцията за планиране на цели-
те следва да се включват експерти 
по проблемите на целеобразуването, 
целеразпределянето и целеуказване-
то, оръжейните системи, оценяване-
то на бойните загуби и др.

секцията следва да има следните 
отговорности:

• планиране и управление на про-
цеса на целеобразуване, целеразпреде-
ляне и целеуказване в националните 
съвместни оперативни сили;

• синхронизиране на целеобразу-
ването, целеразпределянето и целе- 
указването между компонентите от 
състава на съвместните оперативни 
сили;

• определяне и анализиране на очак- 
ваните цели за номиниране на цели-
те с особена важност и целите за 
незабавен отговор в зоната на опе-
рацията;

• определяне на очакваните цели с 
особена важност, целите за незаба-
вен отговор за всяка фаза и линия на 
операцията;

• разработване на критерии за 
избор и приоритизиране на целите в 
зависимост от конкретната опера-
тивна среда и условия на обстанов-
ката;

• създаване на единна система за 
номериране на целите между ком-
понентите с цел недопускане на не-
доразумения или двусмисленост при 
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Група за планиране и управление на съвместните ефекти

Секция за планиране
на целите

Секция за определяне
на съвместните и всекидневните

ефекти

Секция за планиране и
координиране на съвместната

огнева поддръжка

Секция за разузнавателна
поддръжка

Придадена клетка
за планиране на целите

Център за координиране
на съвместната огнева

поддръжка

Клетка за оценяване
на бойните загуби

фиг. 1. състав на групата за планиране и управление  
на съвместните ефекти (вариант)

планиране и управление на процеса на 
планиране на целите;

• определяне на изисквания за за-
сичане на особено важните цели и 
включването им в плана за разузна-
ване, наблюдаване и определяне мес-
тоположението на целите;

• определяне на целите за въздейс-
твие през следващите 96, 72, 48 и 24 
часа;

• разработване на указания за раз-
полагане на разузнавателните сили и 
средства и системите за поразяване 
за ефективно отчитане на резулта-
тите след въздействие по целите;

• разработване и изпращане на за-
явка за осигуряване на разузнавател-
на информация от стратегическото 
ръководство;

• разработване и прилагане на 
процедури за въздействие по цели-
те в съответствие с правилата за 
използване на сила, международните 
закони и конвенции, регламентиращи 
военните действия;

• координиране и ръководене на 
въздействието по целите с несмър-
тоносни и смъртоносни средства;

• определяне на изискванията за 
оценяване на въздействието;

• изпълняване на плана за разузна-
ване, наблюдаване и определяне мес-
тоположението на целите.

секцията може да има началник, 
заместник-началник, офицери от гру-
пата за планиране на разузнаването, 
офицери артилеристи, офицери от ро-
довете и специалните войски, офице-
ри за връзка между щаба на съвмест-
ните оперативни сили и щабовете на 
компонентните командвания, съвет- 
ник по юридическите въпроси, съвет-
ник по религиозните въпроси.

секцията най-често има промен-
лив състав в зависимост от услови-
ята за провеждане на операцията. 
При необходимост могат да бъдат 
привличани и други специалисти, ако 
условията налагат използване на екс-
перти по различни въпроси.6

основната задача на тази секция 
е да планира и управлява процеса на 
планиране на целите в интерес на 
съвместната огнева поддръжка. При 
това секцията следва да съставя 
и поддържа списъци с особено важ-
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ни цели; цели за незабавен отговор; 
цели, с чието поразяване се постига 
ефект над планирания, но в същото 
време за въздействието по такива 
цели са използвани малки по състав 
сили и средства.

За поддържането на тези спи-
съци се извършват проследяване на 
целите, системен анализ на тяхната 
дейност, определяне на подходящото 
време за въздействие, определяне на 
подходящите сили и средства за въз-
действие по тях, поразяване на це-
лите, планиране на ефектите, които 
следва да се постигнат след края на 
въздействието по тях, оценяване на 
въздействието и вземане на решение 
за следващи действия по целта.

в хода на операцията от съста-
ва на секцията за планиране на це-
лите може да се създава придадена 
клетка за планиране на целите, която 
работи след започване на операци-
ята. тя отговаря за съгласуване на 
усилията за планиране и въздействие 
на цели за незабавен отговор, кога-
то възникват противоречия между 
два компонента за взаимна огнева 
поддръжка. При създаване на такава 
ситуация придадената клетка отива 
в щаба на компонента, от който се 
иска поддръжка на друг компонент, и 
разрешава противоречията във вза-
имен интерес на двата компонента 
и на операцията като цяло, като из-
пълнява задълженията на секцията 
за планиране на целите. в този слу-
чай секцията установява контакти 
с щабовете на двата компонента и 
групата за планиране и управление 
на съвместните ефекти и ръково-
ди процеса на планиране на целите и 
въздействието върху тях в интерес 
на исканата поддръжка от компо-
нента.

Секцията за определяне на съв-
местните и всекидневните ефекти в 
операцията може да има определен 
състав и в нея следва да се включват 
експерти по проблемите на опреде-
ляне на ефектите, по оръжейните 
системи, по оценяването на бойните 
загуби и др.

тя има за задача да определи и 
предложи на началника на групата за 

планиране и управление на съвмест-
ните ефекти оперативните ефекти, 
които трябва да се постигнат в зо-
ната на съвместните операции, на 
всеки етап и всяка фаза и да синхро-
низира ефектите от тях. в нейната 
работа могат да участват и офице-
рите за връзка от компонентните 
командвания с цел своевременно ко-
ординиране усилията на съвместна-
та огнева поддръжка за постигане на 
исканите ефекти. резултатите от 
дейността на секцията са основа на 
работата на секцията за планиране 
и координиране на съвместната ог-
нева поддръжка при разпределянето 
на силите и средствата за съвмес-
тна огнева поддръжка общо за опе-
рацията, на всеки етап и във всяка 
фаза на операцията от съвместните 
оперативни сили и при определянето 
на необходимите оперативни способ-
ности за реализиране на ефектите 
в поддръжка на поставените от ко-
мандващия цели.7

Секцията за планиране и коорди-
ниране на съвместната огнева под-
дръжка отговаря за планирането на 
несмъртоносните и смъртоносни-
те съвместни удари и видове огън в 
тясно взаимодействие с всички учас-
тници в операциите на съвместни-
те оперативни сили. секцията няма 
постоянен състав, защото съставът 
на съвместните оперативни сили за 
различните операции е различен – 
както по брой, така и по отношение 
на участващите компоненти, и се 
формира конкретно за всяка отделна 
операция.8

тя отговаря за планирането, коор-
динирането и разработването на пла-
на за съвместната огнева поддръжка 
в операциите на съвместните опера-
тивни сили и неговото интегриране 
в оперативния план в поддръжка на 
оперативните цели, поставени от 
командващия. секцията разработва 
всички разчети и справки, необходи-
ми за вземането на правилно решение 
за използване на огневите и ударните 
средства и средствата с несмърто-
носно действие на компонентите, 
участващи в съвместните операции. 
разработва и изпраща всички доку-
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менти до компонентните командва-
ния – заповеди, разпореждания и ука-
зания, отнасящи се до планирането 
и координирането на съвместната 
огнева поддръжка от привличаните 
компоненти на различните етапи и 
фази на операцията.

секцията може да има следните 
отговорности:

• определяне ролята и целта на 
съвместната огнева поддръжка, раз-
работване на заповеди и документи, 
засягащи съвместната огнева под-
дръжка, и представянето им за ут-
върждаване от командващия на съв-
местните оперативни сили;

• оценяване на обстановката и 
планиране участието на силите и 
средствата на компонентите в съв-
местната огнева поддръжка в съот-
ветствие с обсъжданите варианти 
за действие на съвместните опера-
тивни сили;

• разработване на оперативни за-
поведи, отнасящи се до съвместната 
огнева поддръжка;

• разработване на указания за пла-
ниране и координиране на съвместна-
та огнева поддръжка, целите и при-
оритетите при провеждането ú;

• координиране и оценяване на 
ефектите в съвместните операции и 
съвместната огнева поддръжка;

• координиране на правилата за 
използване на сила;

• изготвяне на препоръки, извърш-
ване на координация, преглед, опреде-
ляне и разпространяване на мерките 
за координиране на съвместната ог-
нева поддръжка, мерките за контрол 
на маньовъра, за контрол на въздуш-
ното пространство, като част от 
концепцията на операцията, за съв-
местните удари и видовете огън в 
съвместната огнева поддръжка;

• поддържане нивото на достав-
ките на боеприпаси и логистичното 
осигуряване на силите и средствата 
за съвместна огнева поддръжка в 
операциите на съвместните опера-
тивни сили;

• осигуряване на пълното интег-
риране и синхронизиране на информа-
ционните операции с провежданите 
операции.

секцията може да има началник, 
той и координатор на съвместната 
огнева поддръжка; заместник на ко-
ординатора на съвместната огнева 
поддръжка; 2 – 3 офицери артилерис-
ти; 1 – 2 офицери от съвместна гру-
па за взаимодействие; 1 – 2 офицери 
от секция „управление на съвмест-
ните и всекидневните ефекти“; екс- 
перт по „инженерно осигуряване“; 
експерт по „ядрена, химическа, био-
логическа защита и екология“; офи-
цер от оперативната група за връзка 
със сухопътния компонент, с 1 – 2 
офицери; офицер от оперативната 
група за връзка с военновъздушния 
компонент, с 1 – 2 офицери; офицер 
от оперативната група за връзка с 
военноморския компонент, с 1 офи-
цер; офицер от оперативната група 
за връзка с компонента от силите 
за специални операции; сътрудник по 
гражданско-военни отношения; юри-
дически съветник; представители за 
връзка с министерства, съюзници, 
експерти по специфични въпроси, ако 
е необходимо.

секцията за планиране и коорди-
ниране на съвместната огнева под-
дръжка създава две клетки: за плани-
ране на несмъртоносното и смърто-
носното въздействие.9

клетката за планиране на изпол-
зването на средства с несмъртонос-
но въздействие има следните отго-
ворности:

• оценява обстановката и планира 
участието на силите и средствата 
на компонентите в съвместната ог-
нева поддръжка, в съответствие с 
обсъжданите варианти за действие 
на съвместните оперативни сили;

• разработва оперативни запове-
ди, отнасящи се до постигане на не-
смъртоносни ефекти в операцията;

• координира и оценява ефектите 
от несмъртоносното въздействие в 
съвместните операции;

• осигурява пълно интегриране 
и синхронизиране използването на 
средствата с несмъртоносно въз-
действие в плана на операцията.

техният състав може да бъде гла-
вен експерт; офицер от оператив-
ната група за връзка със сухопътния 
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компонент, с 1 офицер; офицер от 
оперативната група за връзка с воен-
новъздушния компонент, с 1 офицер; 
офицер от оперативната група за 
връзка с военноморския компонент, 
с 1 офицер; офицер от оперативната 
група за връзка със силите за специ-
ални операции; сътрудник по граждан-
ско-военни отношения; юридически 
съветник; представители за връзка с 
министерства, международни съюз-
ници, експерти по специфични въпро-
си, ако е необходимо.

клетката за планиране на изпол-
зването на средства със смъртонос-
но въздействие има следните отго-
ворности:

• оценява обстановката и планира 
участието на силите и средствата 
на компонентите в съвместната ог-
нева поддръжка, в съответствие с 
вариантите за действие на форми-
рованията от съвместните опера-
тивни сили;

• разработва оперативни запо-
веди, отнасящи се до постигане на 
смъртоносни ефекти в операцията;

• координира и оценява ефектите 
от смъртоносното въздействие в 
съвместните операции;

• осигурява пълно интегриране и 
синхронизиране на използването на 
средствата със смъртоносно въз-
действие в плана на операцията.

взаимодейства с всички органи 
от съвместните оперативни сили, 
способни да използват средства със 
смъртоносно въздействие за пости-
гане на смъртоносен ефект.

от своя състав секцията излъчва 
център за координиране на съвмес-
тната огнева поддръжка, който е 
неин постоянно действащ работен 
орган.10

центърът за координиране на 
съвместната огнева поддръжка може 
да има координатор на съвместната 
огнева поддръжка; заместник на ко-
ординатора на съвместната огнева 
поддръжка; 1 – 2 офицери артилерис-
ти; 1 – 2 офицери от групата за „съв-
местна синхронизация и изпълнение“; 
1 – 2 офицери от групата за планира-
не на съвместните и всекидневните 
ефекти; офицер от противовъздуш-

ната отбрана; експерт по „инженер-
но осигуряване“; експерт по „ядрена, 
химическа и биологическа защита 
и екология“; офицер от групата за 
връзка със сухопътния компонент; 
офицер от групата за връзка с воен-
новъздушния компонент; офицер от 
групата за връзка с военноморския 
компонент; офицер от групата за 
връзка с компонента сили за специал- 
ни операции; юридически съветник; 
сътрудник по гражданско-военните от- 
ношения.

При необходимост в състава на 
центъра за координиране на съвмес-
тната огнева поддръжка могат да 
се привличат и други специалисти от 
секцията за планиране и координира-
не на съвместната огнева поддръж-
ка и от щаба на съвместните опера-
тивни сили.11

Секцията за разузнавателна под-
дръжка включва експерти по проблеми-
те на целеобразуването, целеразпреде-
лянето и целеуказването и ефектите, 
по оръжейните системи, по оценява-
нето на бойните загуби и др. и може 
да има следните отговорности:

• синхронизира целеобразуването, 
целеразпределянето и целеуказването 
между компонентите от състава на 
съвместните оперативни сили;

• определя и анализира очакваните 
цели и тези за незабавен отговор в 
зоната на операцията;

• участва в създаването на единна 
система за номериране на целите;

• определя изискванията за засича-
не на особено важните цели в зоната 
за съвместни операции и включване-
то им в плана за разузнаване, наблю-
даване и определяне местоположени-
ето на целите;

• разработва указания за разпо-
лагане на разузнавателните сили и 
средства и системите за поразяване 
за ефективно отчитане на резулта-
тите след въздействие върху целите 
в съответствие с извършената ра-
зузнавателна подготовка на бойното 
пространство;

• разработва и изпраща заявка за 
осигуряване на разузнавателна ин-
формация от стратегическия коман-
дващ;
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• определя изискванията за оценя-
ване на въздействието;

• ръководи изпълнението на плана 
за разузнаване, наблюдаване и опреде-
ляне местоположението на целите в 
интерес на съвместната огнева под-
дръжка.12

секцията може да има главен ек-
сперт; офицери от групата за пла-
ниране на разузнаването; офицери за 
връзка между щаба на съвместните 
оперативни сили и щабовете на ком-
понентните командвания; съветник 
по юридическите въпроси; съветник 
по религиозните въпроси.

от своя състав секцията за разуз-
навателна поддръжка формира клет-
ка за оценяване на бойните загуби. тя 
е изпълнителен орган на дейности-
те за оценяване на бойните загуби, 
интегрира всички доклади в тази на-
сока и изготвя доклада за оценяване 
бойните загуби на съвместните опе-
ративни сили.

клетката има следните отговор-
ности:

• оценява бойните загуби, преглеж-
да, потвърждава, събира и обобщава 
входящите анализи и отчети;

• изготвя всекидневно резюме или 
пълен доклад за оценяване на систе-
мата от цели, който обобщава еле-
ментите на целите, статуса на про-
тивниковите бойни формирования, 
както и физическите загуби и функ- 
ционалното състояние на целите 
след края на въздействието по тях;

• отговаря за обобщаване оценки-
те на бойните загуби, докладвани от 
тактическите формирования;

• отговаря за извършване на пред-
варителни проверки и изготвяне на 
доклади за инциденти с получени 
странични (нежелани) щети;

• определя стандартните опера-
тивни процедури, методологии, изис-
квания, тактики, техники и проце-
дури за анализиране и оценяване на 
бойните загуби;

• организира предоставяне на ре-
зултатите от оценката на бойните 
загуби на подчинените командири;

• координира интегрирането на 
изискванията при планирането на 
оценяването на бойните загуби, 

като осигурява данните от процеса 
на планиране, необходими за проти-
чане на ефективен анализ и оценка 
на бойните загуби – оперативни цели, 
планиране, специфични данни, свърза-
ни с мисията, оперативни доклади;

• разработва одобрени от коман-
дващия на националните съвместни 
оперативни сили критерии за оценя-
ване на бойните загуби;

• координира формата на входя-
щите данни на процесите на плани-
ране на целите и оценяване на бойни-
те загуби;

• отговаря на исканията за инфор-
мация за оценяването на бойните за-
губи от подчинените командвания;

• координира получаването и за-
познаването на всички участници, 
ангажирани с оценяването на бойни-
те загуби със справочни материали, 
графични изисквания и процедури за 
извършване на оценката, както и га- 
рантира, че всички компоненти в рам- 
ките на зоната за съвместни опера-
ции имат достъп до тези данни;

• управлява автоматизираната ба- 
за данни за оценяване на бойните 
загуби на съвместните оперативни 
сили;

• уверява се, че изискванията за 
събиране на информация за оценка на 
бойните загуби са определени и ста-
нали достояние до компонентите;

• провежда предварителни из-
следвания за определяне на странич-
ните поражения и евентуално въз-
можно нарушаване на международни-
те закони и закона за въоръжените 
конфликти, препоръчва, ако е необ-
ходимо, промени за текущите опера-
ции.

Клетката може да има началник; 
заместник-началник; 1 – 2 офицери 
от групата за планиране на разузна-
ването; 1 офицер от секция „опреде-
ляне на съвместните и всекидневни-
те ефекти“; специалисти по оръжей-
ни системи и боеприпаси; юридически 
съветник; религиозен съветник.13

оценяването на бойните загуби 
следва да води и до ефективно из-
ползване на силите и средствата в 
операцията. бойните загуби на про-
тивника се оценяват във всички фор-
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мирования. щабът на съвместните 
оперативни сили и компонентните 
щабове постоянно оценяват резул-
татите и ги предоставят на коман-
дващия на съвместните оперативни 
сили за извършване цялостната оцен-
ка на текущата операция.

За решаване на въпросите по съв-
местното планиране и поразяване на 
целите на оперативно ниво функцио-
налните групи, подгрупи и секции мо-
гат да се формират и по други кри-
терии. те следва да решават всички 
въпроси по планирането, разпределя-
нето на целите за въздействие и оп-
ределянето на ефектите от него.

Планирането и поразяването на 
целите са в съответствие с възпри-
етите етапи за планиране на опера-
тивно ниво, указанията за планиране-
то на командващия на съвместните 
оперативни сили и указанията, полу-
чени от стратегическия командващ.

редът за работа на групата за 
планиране и управление на съвмест-
ните ефекти при планиране на съв-
местната огнева поддръжка и съв-
местното определяне и поразяване 
на цели в операции на национални 
съвместни оперативни сили се опре-
деля от командващия, в зависимост 
от мисията на операцията, и проти-
ча в осем стъпки.14

Стъпка 1 – иницииране на планира-
нето. основата за работа при тази 
стъпка са документите, получени от 
стратегическото командване. таки-
ва са инициираща заповед/директива; 
стратегически указания за планира- 
нето – указания по съвместното оп-
ределяне и поразяване на целите и съв-
местната огнева поддръжка; концеп-
ция за операцията или извадка от нея; 
стратегически цели за въздействие.

в своята дейност групата за пла-
ниране и управление на съвместните 
ефекти извършва следното:

• формира гПусе;
• изучава всички иницииращи до-

кументи;
• изпраща, ако е необходимо, искания 

за допълнителна информация до група-
та за планиране на разузнаването;

• прави разчет на времето за пла-
ниране процесите на съвместна огне-

ва поддръжка и съвместно определя-
не и поразяване на целите.

в резултат на планирането в 
тази стъпка се разработват указа-
ния за съвместното определяне и по-
разяване на целите, за включване към 
предварителните бойни заповеди до 
подчинените формирования.

Стъпка 2 – анализ на мисията.
дейност на гПусе:
входяща информация при тази 

стъпка е:
• определени критични състояния 

(точки) и фази на операцията от 
оперативния модел;

• получени интегрирана база данни 
за целите в зоната на операцията.

групата продължава дейността 
си като:

• определя оперативните ефекти 
и действията;

• разработва критерии за приори-
тизиране на целите;

• подготвя информация за включ- 
ване в брифинга за анализ на мисия-
та, свързани със съвместно опреде-
ляне и поразяване на цели;

• участва в анализа на критични-
те точки и центъра на тежестта 
по фази и линии на операцията;

• подготвя указания за съвместно 
определяне и поразяване на цели, за 
включване в указанията на командва-
щия по планирането;

• разработва списък с цели, забра-
нени за въздействие, при постъпила 
информация в иницииращите докумен-
ти.

Стъпка 3 – разработване на вари-
анти за действие.

дейност на гПусе:
• анализира на постъпилата допъл-

нителна разузнавателна информация, 
която да се използва при разработва-
нето на вариантите за действие;

• на основата на оперативния мо-
дел и варианти за действие на про-
тивника обсъжда вероятните спи- 
съци с цели за всеки вариант за дейс-
твие, като отчита критичните точ- 
ки и центърът на тежестта;

• дава начало за разработване на 
матрицата за управление на въздейс-
твието;

• анализира на силите и средства-



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

��

та за разузнаване и въздействие за 
целесъобразното им използване по 
всеки вариант за действие;

• анализира как да се въздейства 
по критичните точки и центъра на 
тежестта за всеки вариант за дейс-
твие;

• предлага за използване на не-
смъртоносни и смъртоносни сили и 
средства за въздействие по обсъжда-
ните варианти за действие;

• подпомага групата за планиране 
на разузнаването при разработване 
на вариантите за действие на про-
тивостоящите сили;

• подпомага съвместната група 
за оперативно планиране при разра-
ботване на собствените варианти 
за действие;

• разработва искане за управление 
на въздушното пространство;

• изготвя предложение за желани 
оперативни ефекти по фази на опе-
рацията;

• изготвя предложение за приори-
тетите на ефектите по фази на 
операцията;

• разпределя целите между компо-
нентите.

крайният резултат от тази 
стъпка е разработени варианти за 
използване на силите и средствата 
за съвместно определяне и поразява-
не на целите по всеки от разработе-
ните варианти за действие на собс-
твените сили и средства.

Стъпка 4 – анализ на вариантите 
за действие.

дейност на гПусе:
• актуализиране на всички списъци 

с цели в зависимост от конкретни-
те условия на оперативната обста-
новка;

• уточнява критериите за номи-
ниране и приоритизиране на целите 
в зоната на операцията;

• уточнява задачите на съвмест-
ната огнева поддръжка;

• предприема разработване на син- 
хронизационната матрица на целите;

• уточнява мерките за ефектив-
ност;

• оценява ефектите след въздейс-
твие по целите за всеки вариант за 
действие на противостоящите сили;

• оценява ефектите от основните 
действия на войските за всеки вари-
ант на собствените войски;

• предлага за използване несмърто-
носни и смъртоносни сили и средства 
за постигане на исканите ефекти по 
всеки вариант за действие.

• предлага на командващия на съв-
местните оперативни сили как да се 
използват силите и средствата за 
разузнаване и въздействие по всеки 
вариант за действие.

Стъпка 5 – сравняване на вариан-
тите за действие.

дейност на гПусе:
• участва с експерти от групата 

по време на сравняване на всеки ва-
риант за действие;

• актуализира списъците с цели в 
зависимост от новопостъпила разуз-
навателна информация;

• предлага варианти за използване 
на силите и средствата за определя-
не и поразяване на целите по всеки 
вариант за действие;

• докладва при необходимост пре-
димствата и недостатъците при из-
ползването на силите и средствата 
за определяне и поразяване на целите 
по всеки вариант за действие;

• предлага ред за въздействие по 
целите, какви сили и средства за съв-
местна огнева поддръжка да се изпол-
зват, смъртоносни и несмъртоносни 
сили и средства, какви ефекти ще се 
получат след въздействие по целите 
в зоната за операцията.

Стъпка 6 – утвърждаване на вари-
ант за действие.

дейност на гПусе:
• участва с експерти при одобря-

ването на вариант за действие;
• разработва окончателно всички 

списъци с цели, матрицата за въз-
действие по целите и съвместната 
синхронизационна матрица;

• разработва окончателно задачи-
те и графика на съвместната огнева 
поддръжка;

• разработва окончателно мерки-
те за ефективност;

• разработва използването на си-
лите и средствата за определяне и 
поразяване на целите по утвърдения 
вариант за действие;
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• изпраща при прилагане метода 
на паралелната работа предварител-
ни бойни заповеди/разпореждания до 
подчинените формирования.

Стъпка 7 – разработване на „Кон-
цепция за провеждане на операция“ и 
„План за операция“.

дейност на гПсуе:
• актуализира списъците с целите 

и матриците при новопостъпила ра-
зузнавателна информация;

• завършва утвърждаването на 
списъците с цели след утвърждаване 
на концепцията за операцията и пра-
вилата за използване на сила;

• координира последователността 
за въздействие по целите по фази, ли-
нии и етапи на операцията съгласно 
оперативния модел, с цел осигуряване 
свобода на действие и изпълнение на 
оперативните ефекти;

• координира оперативните ефек-
ти чрез последователно въздействие 
по целите;

• изготвя анекс II и координиращи 
инструкции на съвместната огнева 
поддръжка, като неразделна част от 
концепцията на операцията на съв-
местните оперативни сили.

Стъпка 8 – оценяване и преразг-
леждане на плана за операция.

дейност на гПсуе:
• участва при необходимост с ек-

сперти от групата в оценяването и 
преразглеждането на плана за опера-
цията;

• анализира и актуализира посто-
янно всички списъци/матрици с цели 
след постъпване на нова разузнава-
телна информация;

• разработва при неочаквана про-
мяна на оперативната обстановка 
предложение за използване на силите 
и средствата за определяне и поразя-
ване на целите;

• предоставя чрез експерти екс-
пертиза по въпросите на планиране 
на цели във функционалните групи в 
щаба на съвместните оперативни 
сили.

Планирането на цели е основен 
процес, извършван от експертите в 
групата за планиране и управление на 
съвместните ефекти. този процес е 
поддържащ за плана на операцията.15 
той протича в мирно време с щат-
ните сили и средства, а в период на 
зараждане на кризата и по време на 
нея функционалните групи планират 
процеса на планиране на цели на ос-
новата на предварително разработе-
ни планове и информация за целите. 
Планираният удар се прилага основ-
но преди началото на операцията и 
в нейния край. динамичния процес на 
определяне и поразяване на целите 
приоритетно се прилага след нача-
лото на операцията. въздействието 
по целите за незабавен отговор се 
осъществява основно от военновъз-
душния компонент. Процесът на оп-
ределяне и поразяване на целите и 
определянето на средствата за въз-
действие по тях е системен, анали-
тичен и цикличен.16 основната цел е 
правилно да се избере прилагането на 
сили и средства с несмъртоносен и 
смъртоносен ефект за постигане на 
всекидневните и съвместните ефек-
ти и целта на операцията.
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еволюция 
на оПеративното иЗкуство

Полковник доц. Нено ХРИСТОВ, д.н., 
полковник доц. д-р Георги ДИМОВ

Summarizing the role of operational art in the development of modern warfare through organized 
use of military assets we can say that it seems to be the key to increasing the resilience of individual 
communities or groups of communities and reducing the size of the war as a social phenomenon. It 
is both a bridge between strategy and tactics and criteria to monitor their condition.

Key words: operational art, strategy, tactics, modern warfare, war, military.

През последните години и по 
специално след победата на 
коалиционните сили в Персий-

ския залив на термина „оперативно 
изкуство” започна да се обръща все 
повече внимание в армиите на нато. 
За някои теоретици то е по-скоро 
тактически действия в по-голям ма-
щаб. За други е термин, пренесен ме-
ханично от чужди военни учебници. 
За трети е ключът към военни по-
беди, въпреки че характерът му не е 
точно изяснен и съществуват труд-
ности да се определят мястото и 
статутът му във военната теория.

шест десетилетия преди терми-
нът „оперативно изкуство” да бъде 
оценен от западните армии той 
е използван в руската, а впоследс-
твие и от съветската военна наука. 
По същото време в периода между 
Първата и втората световна вой-
на подобен термин се използва и в 
германската армия. По това време 
военната наука на останалите запад-
ни армии все още се придържа към 
тезата, че войната се състои от 
тактика и стратегия. Предпоставка 
е, че не съществува изискването ар-
миите и държавите да се подготвят 
за широкомащабни военни действия 
с голяма продължителност.

главният проблем пред всички 
военни теоретици винаги е проме-
нящият се характер на операциите. 
исторически погледнато, терминът 
„операция” започва да се употребява 
от края на хVІІ век, за да се опи-

ше това, което европейските армии 
осъществяват при бойни действия. 
По време на прединдустриалните 
войни царе и генерали използват про-
фесионални армии, за да водят огра-
ничени войни с ограничените цели на 
династичните държави. в рамките 
на тези ограничени войни провежда-
нето на операции формира виждане-
то, че стратегията е тактиката за 
провеждане на операции на бойното 
поле.

в края на хVІІІ век наполеон при-
дава нов смисъл на традиционната 
военна култура, изграждайки огромна 
армия, чиято цел е унищожаване на 
противниковата армия, включител-
но на държавата. все пак основни-
те технологии за водене на войната 
остават едни и същи. следващото 
поколение военни мислители, водени 
от анри жомини и неговите уче-
ници, предефинират традиционната 
прединдустриална парадигма, като 
описват наполеоновото военно из-
куство.1

мнението им е, че военната стра-
тегия остава в системата на опера-
циите, провеждани от многобройни 
армии, като те определят и това, че 
същността на наполеоновия гений е 
в стремежа му да използва страте-
гия за победа в една-единствена бит-
ка.2 той маневрира с войските си в 
рамките на театъра на военните 
действия, като предизвиква сближа-
ване с противника в една-единствена 
точка, ограничена във времето и про-
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странството. неговият стремеж е 
провеждането на една кулминацион-
на битка, която да определи изхода 
на кампанията, а защо не и изхода 
на цялата война.3 стратегията се 
описва като ограничен комплекс от 
действия, включително подходи, мар-
шове, срещни маршове и маньоври, за 
да се постигне целта – решителна-
та битка. тактиката описва какво 
е станало в рамките на ограничени 
предели на бойното поле.

втората половина на хІх век е 
времето, когато повечето военни 
мислители не могат да разберат, че 
стратегията и тактиката се изме-
нят в резултат на индустриалната 
революция. войната се променя по 
начин, който не е напълно изяснен 
до края на Първата световна вой-
на. тези изменения се заключават в 
следното:

• развитието на модерната ин-
дустриална държава през хІх век 
позволява на правителствата да из-
ползват огромни човешки ресурси, за 
да създават масови армии, базирани 
на принципа на щатни кадри, резерв 
и мобилизация.

• налице е транспортна револю-
ция, довела до възможността тези 
армии много бързо и предвидимо да 
се прехвърлят на потенциалния те-
атър на военни действия.

• размерът на армиите и тях-
ната готовност за развръщане при 
бъдещи конфликти водят до възмож-
ността за използване на индустриал-
ни методи за планиране.

• новите оръжия пораждат уве-
личаване на бойната мощ и обсега, 
което издига бойните действия на 
нови равнища.

още по-сложната за военачални-
ците нова комбинация от жива сила 
и огнева мощ води до промени в 
стратегията и обезсмисляне на те-
орията за провеждане на една реши-
телна битка или съсредоточаване на 
усилията в една-единствена точка на 
театъра на бойните действия, кое-
то да доведе до победа във войната. 
За да се избегне смъртоносен челен 
удар и да се възползват от живата 
сила на армиите си и скоростта на 

развръщане, военачалниците започ-
ват да развръщат войските си в по-
широка линия. наполеоновата идея 
за съсредоточаване на силите в една 
точка се запазва, като в същото 
време е доразвита. след като про-
тивниците се срещнат, те се раз-
връщат на широк фронт, търсейки 
ефектите на обхвата и обхода. По 
този начин се появява стратегията 
за т.нар. разширена линия. Подобно 
развитие на бойните действия се на-
блюдава в руско-турската война за 
освобождението на българия и в къс-
ните етапи на американската граж-
данска война4, за да намери своята 
кулминация в окопната война по вре-
ме на Първата световна война.

изменените условия за водене на 
бойни действия и индустриалната 
революция предизвикват фундамен-
тални промени в традиционните 
представи на тактическо ниво. като 
удължават границите и променят 
геометрията на бойното поле, ко-
мандирите намаляват способността 
си да контролират войските. въпре-
ки че гъстотата на войски на бой-
ното поле нараства, прилагането на 
маскировка и фортификация ги прави 
все по-трудно откриваеми, което им 
помага да избегнат смъртоносната 
огнева мощ на противника. битките 
започват да губят вътрешната си 
логика и последователността, които 
някога са имали. хаосът на бойното 
поле води до там, че понякога дори 
многократно превъзхождащи сили не 
успяват да стигнат до победа. При-
мери има както в Първата, така и 
във втората световна война.

в началото на хх век бойните 
действия вече не се влияят от се-
зоните. операциите все повече се 
диктуват от по-високото равнище 
на подготовка и планиране. те ста-
ват комплекс от военни действия и 
сражения, свързани по време, място и 
намерения, като могат да се провеж-
дат няколко седмици, а и по-дълго. По 
време на операция вече се осъщест-
вяват големи прегрупирания на сили, 
изискващи промени в командването, 
контрола, както и в логистичното 
осигуряване, в рамките на значител-
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но разширените пространство и вре-
ме. Затвърждава се разбирането, че 
подготовката и провеждането на 
операциите надхвърлят границите 
на традиционната военна стратегия. 
най-важният въпрос е как военачал-
ниците да се справят с промените 
във времето, продължителността, 
усиленията, мащаба, обхвата и раз-
стоянията.

тези промени революционизират 
воденето на войната и предизвикват 
нови възгледи, свързани с нея. През 
този период освен прусаците много 
малко военни експерти разбират, че 
стратегията не трябва да отчита 
само придвижването на войските 
на театъра на военните действия, 
а следва да взема под внимание мо-
билизацията и придвижването на 
войските и до театъра на военните 
действия. само някои източноевро-
пейски военни стратези вникват в 
това, че новите военни конфликти 
все повече ще зависят от волята и 
ресурсите на населението. страте-
гията все повече трябва да се съоб-
разява не само с бойните действия, 
но и с логистичната поддръжка от 
дълбочина.

бойният опит по време на Първа-
та световна война показва убедител-
но, че отделните операции вече не 
диктуват резултатите от кампания 
или война. Победата идва само като 
резултат от няколко последовател-
ни операции, свързани по намерение, 
място, разпределяне на ресурсите и 
съгласувани действия. бойният опит 
показва и края на стратегията на 
„разширената линия”. след като вед-
нъж фланговете са били открити, 
противникът се изправя пред непри-
ятната възможност на ефекта от 
потенциална атака от друг театър 
на военни действия.

изменените икономически и тех-
нологични възможности водят до съз-
даването на мощни огневи средства, 
възпрепятстващи придвижването на 
жива сила по бойното поле. това пре-
дизвиква преминаване в отбрана и на 
двете противникови страни (т.нар. 
окопна война).5 През този период за 
първи път във военната история 

самолетите придобиват важност 
при операциите (разширява се бойно-
то пространство), но теорията за 
тяхното използване все още не е до-
статъчно развита. това е и времето, 
когато се появява ново огнево средс-
тво – танкът, който впоследствие 
ще промени напълно теорията за во-
дене на бойни действия.

след Първата световна война, през 
20-те и 30-те години, военните мис-
лители се сблъскват със сложни про-
блеми. Западната и източната воен- 
на култура в лицето на джулио дуе, 
уилям мичъл, джон фулър, базил 
лидъл харт, хелмут молтке, георгий 
исерсон, михаил тухачевски, допри-
насят за „новото мислене” относно 
теорията на войната, използването 
на видовете въоръжени сили и мяс-
тото на стратегията и тактиката 
във военните конфликти през същата 
епоха. русите първи успяват да пос-
тавят на строго научна основа по-
уките от водените преди войни, сти-
гайки до някои важни изводи, създали 
предпоставки за коренна промяна на 
бъдещите военни действия.

теоретиците в съветската армия 
успяват да усетят промените: в 
съдържанието на военната страте-
гия, на бъдещите операции, както и в 
категоризацията на военните струк-
тури. важно е разбирането, че тези 
промени се дължат до голяма степен 
на значимостта на въздействието 
на новите технологии, довели до въз-
никване на теорията за дълбоката 
операция (тдо)6.

в основата на тази теория са 
анализи върху военните действия от 
Първата световна война. изводите 
могат да се обобщят в следните ос-
новни положения:

• традиционната армия е в кри-
за, която се изразява най-вече в не-
възможността при приблизително 
равни възможности да се постигне 
решителен резултат чрез настъпле-
ние. Под традиционна армия се имат 
предвид трите рода войски – пехота, 
артилерия, кавалерия. Причината е 
в намалената почти до нула такти-
ческа подвижност на частите (т.е. 
докато се движат в зоната на вра-
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жески огън или в контакт с вражеска 
част) и съответното ограничаване 
на оперативната подвижност, което 
настъпва в резултат от използване-
то на масови армии. При тях дъл-
жината на фронта нараства неимо-
верно, така че тактическите по ма-
щаб действия срещу противниковия 
фланг не дават резултат. оператив-
ната подвижност на войските през 
Първата световна война, съизмерена 
с дължината на фронтовата линия, 
също не позволява да се постигне дъл- 
бок обхват, т.е. ефективните дейс-
твия срещу тила на противника ста-
ват неосъществими. дори войската 
да излезе на оперативен простор и да 
започне съответния маньовър, про- 
тивникът може да предприеме пос-
тепенно отстъпление (и при равни 
темпове или дори по-високи при от-
стъпление няма как настъпващата 
страна да успее навреме да обхване 
фланга или тила на отстъпващата) 
или докато някое от съединенията 
му се бие с обърнат фронт (ограни-
чавайки темповете на настъпление), 
може да използва спечеленото време, 
за да прехвърли резерва си и да съз-
даде нова фронтова линия пред об-
хващащите части. тоест при така 
нарасналия мащаб на операциите и 
огнева мощ без някаква промяна не 
може да се върне предимството на 
маневрените действия срещу отбра-
ната.

• През Първата световна война 
се появяват два нови рода (авиация 
и бронирани войски), които с раз-
витието си могат да върнат изгу-
бената тактическа подвижността 
и да позволят отново във войната 
решението да се търси чрез манев-
рени операции. допълнително условие 
е моторизирането на традиционни-
те родове войски, което би могло да 
спомогне за повишаване на подвиж-
ност им (макар че това без съот-
ветната доктрина облагодетелства 
както настъпващата, така и отбра-
няващата се страна). новите родо-
ве войски имат съизмерима скорост 
с новите мащаби на бойното поле, 
а оттам – повишени в качествена 
степен темпове на движение.

• допълнителното заключение за-
сяга основната характеристика, коя- 
то трябва да се търси в решаваща 
операция за изхода на войната – фор-
мулираният от галактионов „темп 
на операцията” (многозначна харак-
теристика, която е многомерна и 
трудно може да бъде изцяло описана 
или обхваната в конкретни рамки). 
основната операция трябва да се 
стреми не толкова към конкрет-
на тактическа или оперативна цел, 
разбирана като географско място 
или фланг на армията на противни-
ка, а да бъде построена така, че да 
осигурява печелене на темп, докато 
противникът в същото време го 
губи. темпът може да бъде разбиран 
в този случай и като допълнително 
свободно време, и като печелене на 
допълнителни ресурси. спечеленият 
темп може да бъде използван (при 
съответното планиране) за дълбок 
обхват на противниковата армия.

• осъзнаването, че за новите ус-
ловия са необходими и нови опера-
тивни формирования (обединения), 
които да заместят традиционното 
деление на армии – групи армии и 
фронтове. Проблемът е, че когато 
най-висшата единица за планиране е 
отделната армия, операцията лесно 
губи целостността си и се разпада 
на отделни, трудни за съгласуване 
действия от страна на командирите 
на армии. За постигане на решите-
лен резултат са нужни и по-мащабни 
оперативни формирования под общо 
командване. допълнително към това 
следствие е и нарасналата възмож-
ност за контрол и командване пора-
ди развитието на комуникационните 
технологии.

в общи линии тдо се свежда до 
следните отделни елементи:

• постигане на съответното тех-
нологично равнище, т.е. създаване на 
съвременни бойни средства – самоле-
ти и танкове;

• създаване на съответните ма-
неврени обединения (корпуси и ар-
мии), като те трябва да се състо-
ят преди всичко от формирования 
с висока тактическа и оперативна 
подвижност – танкове и моторизи-
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рана пехота (на автомобили). като 
допълнителен елемент се запазва и 
кавалерията (основната ù задача е 
разузнаване), поне във варианта на 
тухачевски;

• изработване на доктрина за из-
ползването на тези маневрени опера-
тивни обединения (моо).

според доктрината целта на об-
щовойсковите армии е да осигурят 
началния тласък на атаката, т.е. 
пробив на зоната на тактическата 
отбрана. от този момент се въвеж-
дат в пробива моо, а целта им е 
бързо придвижване в тил на против-
никовата армия и чак тогава – об-
ръщане, за да се нанесе удар по про-
тивниковия тил и откритите флан-
гове. резултатът трябва да бъде об-
хват и обход на по-голямата част от 
противниковата армия (затова е и 
наименованието „дълбока операция”). 
темповете на движение трябва да са 
високи, а дълбочината – голяма, за да 
се избегне опасността от изтегляне 
на противниковите войски, което би 
изродило операцията в преследване и 
борба за темп.

допълнителен елемент е масо-
востта на ударните формирования 
и използването на авиация. което 
означава, че ударните моо трябва 
да са подкрепени от авиация в до-
статъчно количество, чиято задача 
е да нанесе удар по дълбокия тил на 
противника, така че да се провали 
неговата ресурсна база.

другата нова и модерна за време-
то си теория е тази за блицкрига.7 
основните ù особености се свеждат 
до следното:

• блицкригът като теория на опе- 
ративно и тактическо ниво е пря-
ко насочена срещу традициите и 
доктрините от Първата световна 
война, т.е. тя е високоефективна 
срещу линейни статични защитни 
построения (при които се разчита 
на тактическо маневриране на резер-
вите за подсилване на застрашените 
участъци в отбраната) и бавни пла-
номерни настъпателни действия, къ-
дето стремежът е към пробив на за-
щитата и удар в тактическия фланг 
или тил. За успеха теорията разчита 

изцяло на традиционно мислене от 
страна на противника.

• блицкригът се основава на мно-
го деликатен баланс между силите, 
отделени за постигане на резултати, 
и тези на противника – не само като 
количество и качество на войските, 
но и като широчина и дълбочина на 
географския театър на бойните дейс-
твия (както и на специфичния му ха-
рактер). дори малко нарушаване на 
баланса (в резултат на непредвидена 
реакция на противника или непреце-
нени сили) прави крайния резултат 
непостижим.

• блицкригът е теория на предви-
димия хаос – за разлика от традици-
онните чисто аналитични действия 
тя се опитва да постигне резултат 
не за сметка на превъзходство в си-
лите, а чрез внасяне на несигурност 
и хаос в информационния канал и пре-
ценките, т.е. разчита на фин баланс 
и преценка. в този смисъл блицкригът 
има чисто информационен характер 
и разчита основно на дисбаланс в ин- 
формационния „метаболизъм” на ко-
мандните системи – собствената 
и на противника. това означава, че 
като задължителни условия трябва 
да се създадат възможности за орга-
низация на щабната дейност, които 
позволяват командване и контрол на 
военните действия в реално време 
на всяко ниво – от тактическото до 
стратегическото. Правилното плани-
ране трябва да осигури преценката на 
необходимите сили. Правилното ко-
мандване и разпределяне водят до по-
беда. чрез тях може да се осъществи 
необходимото локално усилване, така 
че и при стратегическо неравенство 
на силите в полза на противника да 
може да се постигне оперативно пре-
възходство над него на необходимото 
място и в нужното време.

• блицкригът е преди всичко изкус-
тво на риска, т.е. за да се постигне 
резултат, трябва да се разчита на 
постоянно движение по „острието 
на бръснача”, тъй като недостигът 
на сила се замества с внасяне на не-
сигурност – търгува се хаос за сила. 
в известен смисъл в това е и една от 
разликите между блицкриг и дълбока 
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операция – тя разчита на превъзходс-
тво в силите и възможностите, т.е. 
към оперативното превъзходство на 
маньовъра добавя и смазващата маса 
на грубата военна мощ.

краят на втората световна вой-
на и появата на ядреното оръжие 
предизвикват необходимостта от 
коренна промяна в теорията за во-
дене на войната, поради което се 
появяват и нови предизвикателства 
пред оперативното изкуство. идва 
периодът на студената война. след 
нея се налага да се припомнят и адап-
тират уменията на командирите да 
използват военни сили за постига-
не на оперативни и стратегически 
цели. тези умения в продължение на 
десетилетия сякаш са позабравени 
или са в плен на стратегията, която 
твърде надменно разчита на ядрено-
то оръжие от арсенала на великите 
сили. всички страни търсят промяна 
и по-добро позициониране в новите 
условия на световната сцена.

не всичко е въпрос на сила, но вся-
ка промяна е резултат от действи-
ето на сила. сега е модерно да се 
говори за промяна на силата от един 
в друг вид, промяна на нейните пара-
метри или просто за управляване на 
дадена сила. това дава възможност 
на онези, които искат да са наясно с 
абстрактния свят, в който живеем, 
да добият интересуващите ги знания 
за света на глобализацията, инфор-
мационните технологии, ресурсите и 
съвременните войни, да управляват 
своето бъдеще.

нашето всекидневие показва, че 
войните присъстват в дневния ред 
на обществените отношения и ще 
продължават да формират бъдещето 
ни. българия след втората световна 
война просъществува почти петде-
сет години без пряко използване на 
военна сила. само през последните 
десет години обаче нейните въоръ-
жени сили участваха в пет конфлик-
та. намаля страхът от употреба на 
ядрено оръжие и зачестиха военните 
конфликти.

има основания да се твърди, че 
оперативното изкуство променя в 
значима степен войната като явле- 

ние и по този начин предоставя въз-
можности за нейното по-пълно раз-
биране. неговото свойство да се 
адаптира към измененията на среда-
та го прави водещо в развитието на 
теоретичните схващания за изпол-
зване на военна сила. Затова то е в 
основата на учебния процес във во-
енна академия „г. с. раковски“ и при-
съства, осъзнато или не, във всички 
учебни програми по военно дело.

По своята природа оперативното 
изкуство улавя спецификата на сре-
дата и е най-динамично променяща-
та се в съдържателен план теория 
и практика. може би затова много 
военни теоретици бягат от същ-
ността на оперативното изкуство и 
едновременно предпочитат да обяс-
няват различни проблеми чрез него.

непрекъснато засилващите се връз- 
ки между различните държави и про-
странствените граници на тяхното 
влияние изискват нов начин за оце-
няване на ситуацията и за вземане 
на решение. Политическата отго-
ворност при използването на военни 
инструменти на огромни разстояния 
от собствената територия, с голя- 
ма динамика на действия и висока 
степен на неопределеност, става не-
поносима за съвременните държав-
ни елити и като правило отслабва 
властта, което предизвиква издигане 
на военната експертиза на по-високо 
равнище – политико-военно. създава 
се голяма празнина в системата за 
управление и се откъсват една от 
друга стратегията и тактиката – 
добре работили през отминалите 
войни. стратегията става нереа-
листична в целите – под натиска 
на политическите амбиции за влия-
ние върху големи пространства със 
съответните им човешки и природ-
ни ресурси. тактиката се опитва да 
догони нарастващите стратегически 
пространства чрез въвеждане на вся-
ка възможна технология под форма-
та на оръжие и разнообразяване начи-
на на използване на различни военни 
формирования, но остава вярна на 
своята природа, изграждана поначало 
върху опита, т.е. реализъм на резул-
татите.
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Появява се необходимостта от 
механизъм, който да ограничава стра-
тегическите цели и същевременно да 
дава повече свобода на тактически-
те действия, да позволява обхват на 
по-големи пространства и успоредно 
с това да повишава ефективността 
на отделните тактически действия. 
с тази роля се натоварва т.нар. 
оперативно изкуство – чрез опреде- 
лената му междинна, свързваща стра- 
тегията и тактиката. резултатите 
от въвеждането на оперативното 
изкуство са впечатляващи във връзка 
с постигането на максимално високи, 
почти гранични стойности на проя-
вено насилие – Първата и втората 
световна война. този механизъм води 
до почти съвършено планиране на во-
енните операции и може да се твър-
ди, че е сред основанията за паритет 
по време на студената война. така 
оперативното изкуство влияе благо-
приятно върху мирното съществува-
не на по-голяма част от населението 
на планетата, като охлажда страс-
тите на политическите елити чрез 
сдържащо въздействие върху страте-
гията, а едновременно позволява на 
по-слабите в тактическо отношение 
да защитават своите интереси.

обобщавайки ролята на оператив-
ното изкуство за развитието на съвре-
менната война чрез по-организирано 
използване на военни сили и средства, 
може да се каже, че се очертава като 
ключово за нарастване съпротиви-
телните сили на отделни общности 
или групи от общности и за намаля-
ване мащабите на войната като об-
ществено явление. то е едновременно 
свързващо звено между стратегията 
и тактиката и критерий за контрол 
над тяхното състояние.

Затова за всяка военнообразова-
телна система е изключително важ-
но да акцентира върху оперативно-
то изкуство, а и нещо повече – да 
изгражда своите учебни програми с 
оглед на еднозначно разбиране за същ-
ността и съдържанието му. Позво-
ляваме си да споменем разбирането 
за оперативното изкуство, защото 
все още у нас няма единно мнение по 
този важен въпрос. твърди се, че то 

е по-скоро инструмент на стратеги-
ята, за което има безспорни основа-
ния поради йерархично ориентирани-
те военни системи за командване и 
управление. други предпочитат да го 
приобщават към логическите схеми 
на тактиката със съответните им, 
но по-големи пространствени и вре-
меви параметри. техните основания 
не са по-малко силни, след като глав-
ните фактори, чрез които работи 
оперативното изкуство, са силите, 
времето и пространството. има и 
трето мнение, което поддържа от-
носителната самостоятелност на 
оперативното изкуство. твърди се, 
че може да бъде разбирано в много 
тесен смисъл, без да се отчитат 
стратегическите обстоятелства и 
конкретните условия на обстанов-
ката. в този случай оперативното 
изкуство трябва да се отдели от 
системата за командване и управле-
ние, което обаче веднага го поставя 
в конфликт със самото себе си.

Привържениците на различните 
гледни точки се опитват да обяснят 
проблемите и същевременно да от-
крият решение за тях чрез не съвсем 
ясна представа за оперативното из-
куство. това принципно води до тео-
ретични различия, които демонстри-
рат единствено слабост в същест-
вуващия модел за вземане на едни от 
най-важните решения или предполага 
да се допускат грешки с необратим 
характер.

различните гледни точки за опе-
ративното изкуство подхранват и 
различни концепции за прилагане на 
военна сила – например концепцията 
за мрежово-центричните операции8, 
произлязла от вмс на сащ, кон-
цепцията за операции, базирани на 
ефекта, чиято основа е разработена 
в американските ввс, концепцията 
от великобритания за всеобхватния 
подход към операциите, австралий-
ската концепция за адаптивните 
кампании или пък концепцията за 
систематичния оперативен дизайн 
на израел. това е доказателство за 
новото, по-задълбочено разбиране на 
ролята на оперативното изкуство за 
преодоляване на съвременни конфлик-
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тни ситуации. ни най-малко не ста-
ва дума за командващ на оперативно 
ниво, който да е отговорен за взема-
нето на решение и провеждането на 
операция (кампания) за постигане на 
определена стратегическа цел. Про-
блеми има във взаимодействието с 
центровете за управление, които са 
на стратегическо и тактическо рав-
нище, ако освен всичко друго се до-
бави към този своеобразен команден 
център на оперативно ниво и коор-
динацията на национални с многона-
ционални действия.

нарасналата роля на оператив-
ното изкуство позволява на много 
военни теоретици да му приписват 
отговорности, които не са типич-
ни за него. Затова трябва непрекъс-
нато да се работи за задържане на 
оперативното изкуство на опера-
тивното ниво на управление и да се 
поддържа яснота около значението 
му за определяне и използване на во-
енния фактор в динамична и сложна 
обстановка на несигурност.9 изход-
на точка в това отношение е съз-
даването на условия за определяне 
спецификата на оперативната си-
туация и изграждане работеща схе-
ма на обединяване на реалистичните 
тактически задачи в способности за 
гъвкаво поведение сред източниците 
на заплахи. това означава, че в ос-
новата на оперативното изкуство 
стои познавателен процес, чрез кой-
то се разкриват уникалните за всяка 
ситуация дадености, изградени върху 
модел на критично мислене. Предя-
вява се изискване към системата за 
командване и управление за креатив-
ност, която да използва наличните 
познавателни сили за свързване на 
абстрактните стратегически цели 
със също толкова абстрактен резул-
тат чрез обединяване на серии от 
реални тактически действия.

стратегията работи с цели, на-
чини за тяхното постигане и опре-
делени ресурси за справяне със си-
туация на негативно напрежение и 
често това се разбира единствено в 
рамките на стратегическото ниво 
на командване и управление. такъв 
подход е принципно погрешен, защо-

то формира резултати изолирано от 
намеренията на противника, още по-
вече ако става дума за асиметрия в 
действията на участниците в опре-
делено конфликтна обстановка. вся-
ка промяна на използваните средс-
тва от противника може да доведе 
до промяна на целите и оттам до 
промяна в начините за тяхното пос-
тигане. Затова строго йерархичната 
структура за командване и управле-
ние позволява вертикално да се пози-
ционират елементите на стратеги-
ята, като водещи останат целите 
на стратегическо ниво, а подчинени 
на тях – начините на оперативно 
и средствата на тактическо ниво. 
така се свързват отговорностите 
на различните нива на командване и 
управление за всяка операция (кам-
пания) в общ модел, който може да 
бъде изграден единствено върху мно-
гопосочния информационен поток, 
характерен за познавателния процес 
на оперативното изкуство. търсе-
нето на отговори къде, кога и как 
могат да бъдат предприети бойни 
действия за отслабване определени 
способности на противника при уп-
равляеми нива на риск и достатъчен 
капацитет на логистичните органи 
в определени пространствени и вре-
меви рамки формира основата на 
оперативното изкуство.

сравнително най-чиста представа 
за оперативното изкуство дава, от 
една страна, всеобхватният подход 
за планиране със заложеното в него 
търсене на нови знания, а от друга, 
вземането на решение за провеждане 
на съвместна операция или кампания – 
поради характерното за тях разчуп-
ване на пространствените рамки на 
отделно взет компонент от въоръ-
жените сили. това още повече налага 
необходимостта слушателите във 
военна академия „г. с. раковски и 
офицерите от щабовете на видове-
те въоръжени сили и съвместното 
командване на силите да придобият 
задълбочено разбиране за същността 
на оперативното изкуство и да из-
градят модел на мислене, който да 
подпомага професионалната им реа-
лизация на по-високо ниво.



¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

��

 Х р и с т о в, Г. Оперативно изкуство 
(същност и развитие). Обща част. София, 
1946.

2 J o m i n i, A.-H. de. The Art of War. 
Translated by G. H. Mendel and W. P. Craighill. 
Westport, CT: Greenwood, 1971. Originally 
published, Philadelphia, PA: J. P. Lippincott 
& Co, 1862.

3 L u v a a s, J. (ed. and trans.). Napoleon 
on the Art of War. New York, NY: The Free 
Press, 1999.

4 J o n e s, A. Civil War: Command and 
Strategy: The Process of Victory and Defeat. 
New York, NY: The Free Press, a Division of 
Macmillan, 1992.

5 M c K e r c h e r, B., M. Hennessy 

(eds.). The Operational Art: Developments in 
theTheories of War. Westport, CT: Praeger, 
1996.

6 Временный полевой устав 1936, РККА 
(ПУ-36). Москва, 1938; 50 лет Вооружён-
ных Сил СССР (1918 – 1968). Москва, 1968, 
с. 214 – 18.

7 Ж у х р а й, В. Роковой просчет Гит-
лера. Крах блицкрига. Москва: АСТ-Пресс, 
2000.

8 K a u f m a n, A. Curbing Innovation: 
How Command Technology Limits Network 
Centric Warfare. Raleigh, NC: Scitech, 2004.

9 K n o r r, K. (ed.). Strategic Military 
Surprise Incentives and Opportunities. New 
Brunswick. NJ: Transaction Books, 1983.



��

¬
Œ

≈
Õ

Õ
»

  œ
–

Œ
¡

À
≈

Ã
»

ориентацията на човека в про-
странството се изразява в 
способността му да възпри-

ема своето положение във физичес-
кия свят, включващо разстоянието, 
на което са обектите един от друг 
и от самия него, посоката, в която 
се намират и преместват, размера 
и формата на обектите. способ-
ността за пространствена ориен-
тация се обуславя от постоянни и 
временни връзки между сензорните 
модалности, както и от насоката и 
съдържанието на възприятията, от 
опита, знанията, интересите, от 
психичното състояние в момента на 
възприемането.

основа на възприемането на про-
странството е ориентацията спря-
мо вертикала, съвпадащ с действие-
то на гравитацията. гравитационни-
ят вертикал е главна ос в система-
та за отчитане характеристиките 
на околното пространство.

Пространствената ориентация 
в полет се различава значително от 
тази в земни условия. докато в двуиз-
мерните земни условия водещи са сиг-
налите от вестибуларния анализатор, 
които се допълват информационно 
от останалите сензорни модалности, 
в триизмерното пространство на 
полета водещ е зрителният анализа-
тор, информацията от който често 
влиза в противоречие с постъпващи-

генетични асПекти  
на Пространствената 

ориентация на летците
Павел КОВАЛЕНКО, Румяна КАРЕВА*

The paper „Genetic aspects of the pilots’ spatial orientation” (authors Pavel Kovalenko 
and Rumyana Kareva) presents the results of the study of pilots’ spatial orientation in the 
civil aviation from a genetic point of view. The results show that the leading type of spatial 
orientation depends on the conditions in which a person is to make a decision. There is 
evidence that humans are genetically two types: egocentrics and geocentrics according to their 
type of spatial orientation.

Key words: genetic aspects, spatial orientation in flight, egocentrics, geocentrics.

те сигнали от вестибуларния апарат. 
Причините за този феномен са обек-
тивни. в процеса на пилотиране вър-
ху оператора въздействат линейни 
и ъглови ускорения по трите оси на 
самолета. възникването на усещания 
при наличието на ускорения се опре-
деля от продължителността на въз-
действието, големината и градиента 
на нарастването им. ако ъгловите 
ускорения или градиентът на нарас-
тването са малки, дори значителни 
промени в пространственото поло-
жение на летателния апарат могат 
да бъдат достигнати, без да възник-
нат съответните усещания, което 
предизвиква съмнение в показанията 
на пилотажно-навигационните прибо-
ри – основа на когнитивния конфликт 
между „усещам” и „знам”. резултатът 
от този конфликт често е загуба на 
пространствена ориентация.

* Павел Александрович Коваленко е до-
цент, доктор по инженерна психология, ра-
боти за гражданската авиация на Руската 
федерация от 1973 г., автор и съавтор на 
повече от 200 научни труда, включително 
11 монографии по проблемите на авиаци-
онната психология (за контакти: pavel.
kovalenko.42@mail.ru). Румяна Илиева Ка-
рева е доктор по военна психология, главен 
асистент в катедра „Лидерство”, факул-
тет „Национална сигурност и отбрана”, 
Военна академия „Г. С. Раковски” (за кон-
такти: r.kareva@abv.bg).
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алън бенсън определя понятието 
„пространствена дезориентация в 
полет” (spatial disorientation in flight) 
като загуба у пилота на вярното 
усещане за собствените и на лета-
телния апарат позиция, движение и 
височина във фиксирана координатна 
система спрямо повърхността на зе-
мята и гравитационния вертикал. в 
по-широк смисъл терминът обхваща 
и загубата на вярно усещане за пози-
цията, движението и височината на 
собствения летателен апарат спря-
мо движението, позицията и височи-
ната на други летателни апарати.1

именно пространствената дезо-
риентация е посочена от разследва-
щата комисия като основен фактор, 
довел до катастрофата на „боинг 
737” на 14 септември 2008 г. в град 
Перм, в резултат от която загиват 
всичките 88 души на борда.

Павел коваленко провежда серия 
изследвания на пилоти от водеща 
руска авиационна компания, експлоа-
тираща самолети „боинг”.2 стиму-
лите представляват авиохоризонт с 
„пряка” индикация на наклона по крен 
и тангаж (inside-out – подвижно небе 
и земя и неподвижен силует на са-
молета), като чрез тях се моделира 
ситуацията, предшестваща катаст-
рофата на „боинг 737”. резултати-
те показват, че 29 пилоти (78,4%) 
от изследваните 37 допускат грешки 
при определяне посоката на наклона 
по крен и тангаж, като при това са 
били повече от 100 пъти дезориенти-
рани от пряката индикация, изобра-
зена на авиохоризонта.

установено е също, че за послед-
ните 20 години в гражданското въз-
духоплаване на руската федерация 
поради пространствена дезориента-
ция са катастрофирали 10 летателни 
апарата, отнели живота на над 1000 
души и причинили материални щети 
за 1,5 милиарда долара. аналогична е 
ситуацията и в западните страни, 
включително в сащ.

в същото време не е регистри-
рана нито една катастрофа поради 
пространствена дезориентация с 
летателни апарати, на които авио- 
хоризонтът регистрира „обратна” 

индикация (outside-in – неподвижно 
изображение на небето и земята и 
подвижен силует на самолета, изоб-
разяващ наклон по крен).

в хода на обсъждането на полу-
чените резултати от проведеното 
изследване3 на конференция на неза-
висимите разследващи авиационни 
произшествия към междудържавния 
авиационен комитет (мак) е из-
разена гледна точка, според която 
основната причина за грешни дейс-
твия при работа с авиохоризонт с 
„пряка” индикация се изразява в ес-
тествената, генетично обусловена, 
наследствена ориентация на човека, 
в съответствие с която хората се 
делят на две групи: егоцентрици и 
геоцентрици.

егоцентриците приемат себе си 
за неподвижен център в пространс-
твената ориентация, а пространс-
твото и земята – като подвижни; 
геоцентриците приемат за център 
земята, т.е. възприемат я като не-
подвижна, а себе си – като подвижни. 
в резултат е изказана идеята, че за 
летателна работа трябва да бъдат 
подбирани хора с геоцентрична ори-
ентация, тъй като те не биха до-
пускали грешки в пространствената 
ориентация, независимо от индика-
цията, за разлика от тези с егоцен- 
трична ориентация.

в търсене на отговор на повдиг-
натия въпрос за генетичната обус-
ловеност на пространствената ори-
ентация Павел коваленко провежда 
изследване на две групи лица – про-
фесионалисти (пилоти) и непрофеси-
оналисти (представители на други 
професии).

МЕТОДИКА  
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследователска хипотеза

ако изследваните лица в експери-
ментални условия проявяват склон-
ност към промяна на способа за 
пространствена ориентация, може 
да се приеме, че пространствената 
ориентация на човека не е генетично 
обусловена.
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генетичните фактори са еволю-
ционно наследство на човешкия ин-
дивид. те са ключови във важни ха-
рактеристики, като интелект, тем-
перамент, емоции. особеностите на 
темперамента например се проявя-
ват още в началото на живота и 
трудно се поддават на обучение (опи- 
тът оказва влияние, но развитието 
им протича в съответствие със за-
ложената генетична програма). роля-
та на гените е да осигурят диапазон 
от способности, които се развиват 
под влиянието на средата, но само в 
рамките на генетичната програма.

хипотезата се основава и на ре-
зултати от предварителни изследва-
ния, които доказват наличието на 
три способа за пространствена ори-
ентация, както във визуален, така 
и в приборен полет при работа с 
авиохоризонт с „пряка” индикация. 
трите способа се различават главно 
по избора на неподвижен образ (ле-
тателният апарат; земята и лини-
ята на хоризонта; самият себе си), 
който става център в системата за 
отчитане на преместването в про-
странството. вторият елемент, раз- 
личаващ трите способа, е в избора 
на подвижен компонент, който се 
възприема като управляем (летател-
ният апарат; земята и линията на 
хоризонта; самият себе си).

Първият способ за пространстве-
на ориентация (І сПо) представя 
земята и линията на хоризонта като 
неподвижни, а подвижни, управляеми 
обекти са във визуален полет кабина-
та на летателния апарат (контурът 
на челното стъкло), в приборен – си-
луетът на летателния апарат на 
авиохоризонта. себе си операторът 
възприема като намиращ се в управ-
ляемия обект и преместващ се заед-
но с него.

вторият способ за пространстве-
на ориентация (ІІ сПо) представя 
и земята (линията на естествения 
хоризонт), и кабината (контурът на 
челното стъкло) във визуален полет; 
и земята, и силуетът на летател-
ния апарат в полет по прибори като 
подвижни един спрямо друг, като 
при това например при ляв наклон 

по крен силуетът се върти наляво, а 
земята – надясно. неподвижен е опе-
раторът.

При третия способ (ІІІ сПо) 
като неподвижни се възприемат ка-
бината и собственото тяло, а като 
движеща се се възприема земята, т.е. 
линията на хоризонта става управ-
ляем обект.

Проведените от Павел ковален-
ко предварителни изследвания4 по-
казват, че 61% от пилотите използ- 
ват І сПо във визуален полет, 34% – 
ІІІ сПо, 3% – ІІ сПо, при 2% се из-
ползват смесено І и ІІ сПо. Получе-
ните резултати по-скоро подкрепят 
тезата за две основни групи хора: 
геоцентрици (І сПо) и егоцентри-
ци (ІІІ сПо).

Метод и процедура  
на изследването

За целите на изследването и про-
верка на хипотезата е приложен гра-
фичен реконструктивен метод, осно-
ван на анализ на рисунки и вербални 
отговори.5

стимулният материал позволя-
ва да се реконструира предметното 
съдържание на дейността на пилоти-
те и по този начин да се откроят 
образите на обекти, които се изпол-
зват от изследваните при преработ-
ването на информацията, предшест-
ваща и насочваща двигателния отго-
вор (фиг. 1).

изследваните лица получават 
общата инструкция: „нарисувайте 
това, което виждате през челното 
стъкло на кабината на летателния 
апарат или на лицевата част на при-
бора в процеса на работата с него”.

те изпълняват рисунки на взаим-
ното разположение на силуета на 
челното стъкло, силуета на самоле-
та и линиите на естествения и авиа-
ционния хоризонт във визуален и при-
борен полет при ляв или десен наклон 
по крен от 10° до 130°. рисунките се 
изпълняват на „чиста” основа.

инструкцията за тази част от 
теста е чрез използване на символи-
те, изобразяващи челното стъкло на 
кабината и линията на хоризонта, 
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Моля посочете някои сведения  
за себе си
име или псевдоним .......................... общ брой летателни часове ....................
дата ...................
длъжност ................................ възраст ........................

Нарисувайте това, което виждате през челното стъкло на кабината на 
летателния апарат или на лицевата част на прибора в процеса на работата 
с него.
1. като използвате символите на челното стъкло на кабината на самолета 
и изображението на линията на естествения хоризонт, чрез налагането 
им един върху друг и номериране с 1 и 2 според последователността, 
нарисувайте какво се вижда през стъклото на кабината на самолета при:

Символи на челното стъкло на кабината и линията  
на естествения хоризонт

1.1. ляв наклон по крен 10° 1.2. десен наклон по крен 35°

1.3. ляв наклон по крен 70° 1.4. десен наклон по крен 105°

1.5. ляв наклон по крен 130°

2. като използвате дадения символ на челното стъкло на кабината на 
самолета, нарисувайте какво се вижда при десен наклон по крен 30°

фиг. 1. част от съдържанието на теста „Пряка индикация”*  
на Павел коваленко

* В оригинала на руски език тестът е наречен от автора „Вид из лобового окна” 
(ВЛО).
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наложени един върху друг, да се изоб-
рази какво се вижда през челното 
стъкло на кабината при 10° наклон 
по крен наляво или 30° наклон по крен 
надясно и т.н., както и да се означат 
с цифри 1 и 2 нарисуваните символи 
според поредността на изобразяване-
то им.

във втората част от теста на-
клоните се изобразяват на фона на 
предварително нарисуваните сим-
воли на челно стъкло, интериор на 
кабината или линия на естествения 
хоризонт. този подход позволява да 
се зададе отправна точка на систе-
мата за пространствена ориента-
ция. съпоставката между рисунките 
на „чист” фон и тези със зададена 
отправна точка дава възможност да 
се определи устойчивостта на спосо-
бите за пространствена ориентация. 
след изпълнението на всяка рисунка 
изследваните отбелязват с цифра по-
редността на рисуването на обекти-
те. графичните отговори (рисунки) 
се допълват информационно с отго-
вори на въпроси от анкета.

изследването се извършва в усло-
вията на реален полет на самолет-
лаборатория ан-28, на подвижен тре-
нажор на вертолет ка-32, а също и в 
лабораторни условия. изследвани са 
300 летци-пилоти и летци-изпитате-
ли от подразделенията на граждан-
ската авиация (всеки с над 5000 ле-
тателни часа) и 150 представители 
на непрофесионална група. събрани и 
обработени са над 20 000 рисунки.

Резултати и обсъждане

анализът на резултатите показ-
ва, че от всички изследвани пилоти, 
използващи І сПо в първата част на 
теста (на „чист” фон), само 15,4% 
запазват същия способ във втората 
част, при зададено като отправна 
точка символично изображение на 
челното стъкло на пилотската каби-
на. останалите 84,6% използват във 
втората част на теста ІІІ сПо. от 
непрофесионалната група изследвани 
18,2% запазват І сПо, останалите 
81,8% преминават на ІІІ сПо.

анализът на времето за решава-

не на теста от пилоти, използващи 
І сПо в първата част и след това 
преминаващи на ІІІ сПо, показва, 
че те практически за същото вре-
ме като пилотите, използващи само 
ІІІ сПо в двете части на теста, ус-
пяват да се адаптират към новата 
отправна система за отчитане на 
пространството, но допускат пове-
че грешки.

ако натрапената отправна гледна 
точка във втората част на теста е 
фронталната схема на интериора на 
кабината, 98,2% от пилотите про-
менят І сПо на ІІІ сПо. Затрудне-
нията в този случай се изразяват в 
повече време, необходимо за решава-
нето на теста, и в увеличаване броя 
на грешките.

когато зададената отправна 
гледна точка е изображението на ли-
нията на хоризонта, и пилотите, и 
непрофесионалната група изследвани, 
използващи ІІІ сПо в първата част 
на теста, избират във втората 
І сПо (съответно 75,8% от пило-
тите и 86,2% от неспециалистите).

геоцентриците, които не са склон-
ни да променят І сПо, независимо 
от условията на теста, са незначи-
телен брой от общата извадка.

останалите изследвани проявяват 
гъвкавост при избора на способ за 
пространствена ориентация, което 
потвърждава изследователската хи-
потеза: няма основание да се приеме, 
че егоцентричната или геоцентрич-
ната пространствена ориентация е 
генетично обусловена.

съдейки по получените резулта-
ти, няма основание да се говори и за 
категорично делене на хората на его-
центрици и геоцентрици. анкетни-
те данни на изследваните, използва-
щи само І сПо, показват, че това 
е умение, развито чрез потискане 
ефекта на движение на пространс-
твото при реализирано собствено 
движение и свързано със структура-
та на професионално важните (лич-
ностни) качества, особено с волята 
и мотивацията. но дори и те не ус-
пяват мислено да спрат „движещата 
се стена на тунела в метрото” и да 
възприемат себе си като премества-
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щи се в движещ се вагон на фона на 
статична стена.

За да се установи със сигурност 
дали двата посочени типа ориента-
ция са наследствени, е необходимо 
да се проведат многобройни, продъл- 
жителни и ресурсоемки изследвания. 
Затова проведеното изследване е ог-
раничено в рамките на проверката 
за устойчивост. у човека има много 
наследено, но открояването на тези 
аспекти от другите, които са резул-
тат от социализацията и придоби-
тия индивидуален опит, е в процес 
на изследвания, които все още не са 
завършили.

от поврата в науката, свързан с 
коперник (т.е. от столетия), на чо-
вечеството е известно, че Земята 
се върти около слънцето, но дори и 
космонавтите казват, че слънцето 
„се спуска” зад хоризонта. По друг 
начин изразено, ако трябва за лета-
телна работа да бъдат подбирани 
единствено „природни геоцентрици”, 
авиацията по принуда ще трябва да 
стане безпилотна.

необходимо е да се отбележи, че 
подготовката за летателна работа 
на хора, използващи І сПо, изисква 
по-малко усилия и обучение, закрепва-
що техния ефективен способ за про-
странствена ориентация. За оста-
налите е необходимо специализирано 
обучение, чиято главна цел да бъде 
формиране и развиване на способност-
та за стабилизиране на околното про-
странство в условията на полета.

Пространствената ориентация в 
полет изисква сложна умствена дей-

ност от страна на операторите за 
постоянно поддържане на представа- 
та за положението на летателния 
апарат спрямо повърхността на зе- 
мята, въздушни и наземни обекти. 
тази дейност се осъществява успо-
редно с процесите пилотиране, на-
вигиране, комуникиране, управление 
на системите. ориентацията в про-
странството и времето във всеки 
момент на полета е основно свойс-
тво на летателните способности и 
представлява интелектуално предиз- 
викателство към летателния състав.

недопустимо е и без това слож-
ната летателна дейност да бъде ус-
ложнявана още повече, защото така 
се превръща в предпоставка за ин-
циденти. Приблизително една трета 
от катастрофите с човешки жертви 
се дължат на пространствена дезо-
риентация. Прогнозите не са опти-
мистични, тъй като с навлизането 
на свръхманеврените самолети от 
следващи поколения нерешените про-
блеми ще се задълбочат. невъзмож-
но е да се намерят хора, които да 
са застраховани от пространстве-
на дезориентация. Затова усилията 
следва да се насочат към развиване 
на уменията, от една страна, а от 
друга, към представяне на индикаци-
ята чрез символи от пилотажно-на-
вигационните прибори, еднозначно, 
съобразено с начина, по който пило-
тите преработват постъпващата 
информация. всяко заобикаляне на 
това изискване води до обща повта-
ряща се грешка и е пряка заплаха за 
безопасността на полета.

1 B e n s o n, A. Spatial Disorientation – 
General Aspects; J. Ernsting et al. (eds.) 
Aviation Medicine. 3-rd ed., Oxford, UK, 1999, 
pp. 419 – 436.

2 К о в а л е н к о, П. Пагубное влияние „пря- 
мой” индикации в авиагоризонтах на ка-
тастрофу самолета Boeing-737 14.09.2008 г. 
под Пермью и другие авиапроисшествия. 
Психологическое „дорасследование”. Москва, 
2011; К о в а л е н к о, П. Содержательно-ин-
вентаризационный подход в психологии (на 

примере пространственной ориентировки и 
иллюзий летчиков, катастрофы Boeing под 
Пермью в 2008 г. и т.д.). Москва, 2011.

3 К о в а л е н к о, П., А. Захаров. Зри-
тельные иллюзии усиливаются „прямой” 
индикацией на авиагоризонтах. – В: Труды 
Общества независимых расследователей 
авиационных происшествий. Выпуск 22, 
Москва, 2010, с. 143 – 156.

4 К о в а л е н к о, П. Методика обучения 
пилотов Гражданской авиации эффектив-
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К о в а л е н к о, П. Пространственная 
ориентировка пилотов. Психологические 
особенности. Москва, 1989; К о в а л е н- 

к о, П. Пилоту о работе с авиагоризон- 
тами. Москва, 1989.

5 К о в а л е н к о, П. Пространственная 
ориентировка пилотов. Психологические 
особенности. Москва, 1989.
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През 1966 г. завършва петнай-
сетгодишният период от раз- 
витието на българската во-

енна авиация, започнал от 1951 г., в 
който тя преминава изцяло към ре-
активна материална част. в края 
на 1965 г. учебните авиационни под- 
разделения все още разполагат с 37 
як-11, сведени постепенно до четири, 
които още година се използват като 
спомагателни самолети.1 те са заме-
нени от чехословашките реактивни 
л-29. така още от курсантската ска-
мейка и от първите си полети бъде-
щите военни пилоти започват да се 
запознават с реактивната авиация. 
Подобна практика е апогей в систе-
мата за подготовка на авиационни 
кадри, без еквивалент в историята 
на българската военна авиация. този 
относително скъп способ за обучение 
доказва ефикасността си през годи-
ните, давайки възможност на 22 – 
23-годишни младежи уверено да се 
справят не само с пилотирането, но 
и с бойното използване на модерна 
свръхзвукова материална част.

По онова време пета година бой-
ните части експлоатират само ре-
активни самолети. освен спомена-
тите L-29 в авиационните части на 
разположение са още 24 миг-21Пф, 

човешкият фактор  
на етаПа на Преминаване  

към реактивна военна 
авиация (1951 – 1966)

Полковник проф. Димитър НЕДЯЛКОВ, д.и.н.

The article „The Human factor at the stage of transition to jet military aviation” (author 
Dimitar Nedialkov) is focused on the human factor during the difficult process of transformation 
of the Bulgarian Air Force system from piston engine to jet military aircraft in a 15-year period 
of time (1951 – 1966). A lot of pilots lost their lives due to a lack of experience and real time 
planning. The lessons learned have opened discussions to make the decision process with a 
huge state effort for gaining real Air Power with fewer losses.

Key words: air power, human factor, air force, transformation, air crashes victims, military 
aircraft.

12 миг-21ф-13, 12 миг-19Пм, 7 миг-
19П, 52 миг-19с, 11 миг-17Пф, 59 
миг-17ф, 132 миг-17, 46 миг-15бис, 
50 миг-15 (30 се предвиждат за пре-
оборудване в умиг-15), 5 миг-15рбис, 
48 умиг-15, 18 (по-късно 24) л-29, 10 
ил-28р, 2 ил-28, 2 уил-28, 6 ил-14, 4 
ли-2, 4 л-200, 4як-11, 4 як-12, 34 ми-
4а, 4 ми-4м и 12 ми-1. от 596 лета-
телни апарата във ввс през 1965 г. 
те намаляват през 1966 г. на 571, но 
бойната и учебната авиация са из-
ключително на реактивна тяга.2

За тази трансформация е плате-
на висока цена. За споменатите 15 
години в авиацията са допуснати 75 
катастрофи, 62 тежки повреди и 560 
други повреди по самолетите. разру-
шени са 140 самолета и загиват 114 
летци. разпределението по години и 
нальот е дадено в табл. 1.

изводите, които могат да бъдат 
направени, са:

• аварийността в авиационните 
части на ввс е особено висока в 
първия етап от разглеждания пери-
од, или до 1960 г., когато основно се 
преминава на реактивна материална 
част във войските и са спрени от 
експлоатация витловите бойни са-
молети.

• нарастването на квалификаци-
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ята на летателния състав при ус-
вояването на авиационната техника 
е основен фактор за намаляване на 
аварийността.

възрастовите параметри също 
влияят върху аварийността. те са да-
дени в табл. 2. тя ясно показва, че ка-
тастрофи се допускат преди всичко 
от млади летци, като под 30-годиш-
на възраст са 30% от летателния 
състав, а са допуснали близо 80% от 
тях. след тази възрастова граница в 
летателната практика на пилотите 
настъпва период на относителна лип-
са на произшествия. летецът е при-
добил не само необходимия опит, но 
и е значително по-спокоен и уравно-
весен. в интерес на ефикасното из-

ползване на човешкия фактор особено 
важно е експлоатацията на летател-
ния състав след тази възрастова гра-
ница. като пречка за подобна практи-
ка могат да са посочат две причини: 
след тази възраст летците започват 
много по-често да страдат от не-
врози, от заболявания на опорно-дви-
гателния апарат, стомашно-чревни 
заболявания и др.; с нарастване на 
годините при част от летателния 
състав се забелязва понижаване на 
афинитета към летателна дейност, 
с известен стремеж към материално 
благосъстояние.

Показателна е графиката за сред-
ната възраст за летците, допуснали 
летателни произшествия (фиг. 1).

Таблица 1

Година Ката- 
строфи

Загинали 
летци

Разрушени 
самолети

Нальот 
през 

годината

Среден брой 
часове за 

катастрофа

1952 11 23 21 47371 3916
1953 8 11 19 42724 4184
1954 5 5 11 43466 5876
1955 5 6 10 34016 6674
1956 5 5 13 23641 5192
1957 15 11 7 23412 4683
1958 7 8 9 26397 3771
1959 3 3 6 29099 9677
1960 7 12 10 31597 5266
1961 4 5 7 40095 13365
1962 3 3 5 43960 14983
1963 1 6 3 41197 41197
1964 4 4 7 34549 8637
1965 2 2 3 41627 20810
1966 5 10 8 44069 11017

общо 75 114 140 547203 7496

Таблица 2

възраст  
(години) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 над 

40
ката- 
строфи 2 – 2 7 2 6 7 8 7 2 4 8 4 1 4 2 1 – 3 1 – – 1
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тясно свързана с възрастта на 
летците е продължителността на ле-
тателния стаж. във фиг. 2 е показана 
продължителността на летателния 
стаж на катастрофиралите летци. 
вижда се колко по-значителен е бро-
ят на катастрофите през първите 
години на летателната дейност.

общият нальот на загиналите лет- 
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ци по категории през 100 летателни 
часа е даден във фиг. 3.

ако се изследват същите показа-
тели за реактивна материална част, 
се получават приблизително същите 
резултати (фиг. 4).

ситуацията е още по-изразителна 
при различията в класната квалифи-
кация (фиг. 5).
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изложената статистика налага 
следните основни изводи за човешкия 
фактор при трансформацията на бъл- 
гарската военна авиация в периода 
1951 – 1966 г.:

• най голяма е аварийността в 
процеса на усвояване на реактивната 
бойна техника, предимно по време на 
съответните курсове за приучване 
на новата бойна материална част.

• най-много летателни катаст-
рофи и произшествия са допуснати 
от летателен състав с общ нальот 
до 400 – 600 часа – особено когато 
той е за сравнително дълъг период 
от време – 6 до 10 календарни години, 
и с големи методически прекъсвания 
в сложните видове подготовки.

• като се има предвид, че млади-
ят летец завършва внвву на средна 
възраст 25 години, а срокът на за-
дължителната военна служба за пен-
сиониране в разглеждания период от 
време е 10 години, най-рационалното 
решение е подготовката на младия 
военен летец до степен летец-пи-

0

10

20

30

40

50

3- 2- 1-

фиг. 5

лот 1-ви клас да бъде осъществена 
за кратък срок, в рамките на 1,5 
до 2 години. През останалия период 
летецът да служи като пълноценен 
боен летец.

• на младите летци във внвву 
общият нальот е целесъобразно да 
бъде в рамките на 180 – 200 часа, а 
през първите две години в бойните 
части да им бъде дадена възможност 
да пролетят 260 – 300 часа, за да за-
вършат напълно подготовката си на 
равнището на военен летец-пилот  
1-ви клас.

успоредно с положителния ефект 
от проведените мероприятия, е от-
четена необходимостта от специал-
на подготовка на летателния състав 
за изпълняване на задачи на фронто-
вата авиация във всякакви метеоро-
логични условия и части на денонощи-
ето. това е заключението на нарочно 
създадения методически съвет към 
управлението на 10-и сак. целта е 
да се повишат методическата под-
готовка на ръководния летателен 
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състав, безопасността на полетите 
и ефикасността на летателната дей-
ност.

една от първите инициативи е 
провеждането на курс за приучване 
на пилоти за полети нсму на са-
молети миг-15 и миг-17 – през зи-
мата на 1961 – 1962 г. на летище 
равнец. реалността налага на също-
то място подобен курс да бъде пов-
торен през есенно-зимния период на 
1962 – 1963 г., с екипажи на миг-17 
и миг-19. Паралелно има подобен 
курс за приучване за полети нсму 
и на летище безмер, в рамките на 
22-ри ибап. учебните години в корпу-
са от лятото на 1963 г. завършват 
със съревнование между авиационни-
те части, което фактически бележи 
приключването на етапа на подго-
товка на съединението. През зимите 
на следващите години се провеждат 
подобни курсове във всички авиаци-
онни полкове на Пво и ввс, като 
се отработват упражнения по тех-
ника на пилотиране, самолетоводене 
и бойно използване.

летище толбухин се превръща в 
специализиран център за отработва-
не на елементи от сложния пилотаж 
и водене на свободен въздушен бой 
поединично и в група. тези елемен-
ти от въздушното противоборство 
през периода 1965 – 1970 г. се съчета-
ват със стрелби по реални въздушни 
мишени, като за целта се използват 
самолети миг-15 с малък остатъчен 
ресурс, който се извежда в район над 
черно море и след катапултиране 
на пилота се превръща в реална ми-
шена. опитът от многото военни 
конфликти през 60-те и 70-те години 
налага въвеждането и преодоляване 
на Пво на противника на пределно 
малка височина. отработването на 
тези елементи съдейства на съста-
ва на 10-и сак ежегодно да участва 
в армейските учения и съвместните 
учения на територията на българия 
и страните – членки на варшавския 
договор.

настъпилите качествени техно-
логични промени в областта на воен-
ната авиация, доказали ново равнище 
на способности, налагат промени в 

схващането за използване авиацион-
ния компонент на бойното поле и 
определят нови структурни проме-
ни в състава на ввс. държавното и 
военното ръководство поемат курс 
към най-мащабната трансформация 
на въоръжените сили, като цяло, и на 
военната авиация, в частност. През 
първия етап на трансформацията се 
планира организационната структу-
ра на авиацията в мирно и военно 
време да се запази в основни линии. 
Предвиждат се изменения, свързани 
главно с превъоръжаване на бойните 
части с нови самолети, попълване на 
внвву с учебно-тренировъчни само-
лети и създаване на армейска авиа-
ция.3

За подобряване на състава и орга-
низацията се предлага:

• 18-и иап да премине към двуес-
кадрилна организация, като една от 
ескадрилите бъде въоръжена със са-
молети миг-21, а другата – с миг-17. 
генералният щаб смята, че полкът 
трябва да остане с досегашната си 
организация и 2-ра иае впоследствие 
да се превъоръжи с миг-21.

• учебно-бойните авиозвена на 
ескадрилите за прехващане от 15-и, 
18-и и 19-и иап да се изпишат към ко-
мандването на ескадрилите, като се 
запази съотношението 1,7 – 1,8 към 
1 на летателния състав към авиаци-
онната техника.

• да се реорганизира 25-и ибап, 
като 1-ва иае на авиополка се пре-
въоръжи с 12 бойни миг-23бн и 3 
учебни миг-23у (вместо първоначал-
но предвидените 24), а 2-ра ибаб на 
авиополка да остане с дотогавашна-
та си организация и въоръжение.

• в учебните авиополкове на внвву 
след 1978 г. на мястото на самоле-
тите л-29 да се изпишат по щато-
вете л-39.

във връзка с решението за създа-
ване на армейска авиация на базата 
на 44-ти вап се налага да се направят 
следните изменения:

• създава се отделен вертолетен 
полк за огнева поддръжка и десанти-
ране в състав: звено за управление 
от 4 ми-2, две ескадрили за огнева 
поддръжка по 12 ми-24, тренировъч-
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но-десантна ескадрила с 20 ми-4 и 
разузнавателно-коригировъчен отряд 
с 6 ми-2. общо в полка следва да има 
54 вертолета.4

• създават се три отделни вер-
толетни ескадрили в състав: двойка 
ми-8 за въздушен команден пункт и 
управление, двойка ми-4 за радио- 
електронно противодействие, двой-
ка ми-2 за химическо и радиационно 
разузнаване.

За военно време отделният верто-
летен полк за огнева поддръжка и де-
сантиране остава с мирновременния 
си състав. отделните вертолетни 
ескадрили се допълват от бга „бал-
кан” и добиват следната структура: 
звено за въздушен команден пункт, 
две звена за радиоелектронно проти-
водействие, звено за свръзка, звено 
за коригиране огъня на артилерията 
и звено за химическо и радиационно 
разузнаване.

Посочените промени се предвижда 
да бъдат направени по предложение 
на първия заместник-министър на на-
родната отбрана и началник на гене-
ралния щаб генерал-полковник семерд-
жиев в периода от 1978 до 1980 г. във 
връзка с тях се въвеждат съответ-
ните промени в радиотехническите 
войски, свързочните и рто войските, 
подразделенията за реб, органите 
за материално-техническо осигурява-
не и ремонт. взема се и решението 
през 1977 г. да започне създаването на 
профилакториум и спортно-трениро- 
въчен лагер за летци в боровец.5 във 
връзка с постъпващата нова ави-
ационна техника и създаването на 
армейска авиация лимитът на Пво 
и ввс се увеличава с 292 военнослу-
жещи за сметка на командването на 
сухопътните войски (ксв) и минис-
терството на народната отбрана 
(мно). освен това се предлага през 
седмата петилетка управлението на 
Пво и ввс, съвместно с генералния 

щаб на българската армия, да проучи 
и излезе с предложение за решаване на 
следните въпроси:

• целесъобразността от дисло-
цирането на 15-и и 18-и иап на по 
едно летище. това произтича от 
трудностите с комплектуването на 
въоръжените сили с личен състав и 
издръжката на бна.

• включване на гражданската ави-
ация в състава на мно. основание 
за това дава необходимостта от 
икономии, интегрирането на някои 
служби (диспечерска, метеорологич-
на, обединен авиомедицински инсти-
тут и др.), подготовка на летател-
ни и технически кадри за бга във 
внвву „г. бенковски” и за повиша-
ване на мобилизационната и бойната 
подготовка на формированията от 
бга „балкан”, които за военно вре-
ме изцяло се включват в състава на 
бна.

• Преразглеждане на лимита от ли-
чен състав за военно време от щаба 
на Пво и ввс във връзка с постъп-
ването на въоръжение на нова мате-
риална част и излизане с предложение 
за намаляването му. осъществяване-
то на тези предложения трябва да 
доведе до подобряване на организа-
ционната структура на войските на 
Пво и ввс.6

Посочените предложения са взети 
като основа за бъдещата мащабна 
трансформация на системата за ге-
нериране на въздушна мощ в народ-
на република българия. в следващите 
15 – 20 години тази система се пре-
връща в мощен инструмент на дър- 
жавата, без аналог на балканите не 
само по отношение на сигурността, 
но и в областта на икономиката и 
политиката. За съжаление, в рамки-
те на последния четвърт век почти 
всичко от изграденото с много уси-
лия и жертви е пропиляно и може би 
безвъзвратно загубено.

1 ЦВА, ф. 1049, оп. 19, а.е. 10, л. 1 – 5.
2 П а к  т а м, оп. 13, а.е. 22, л. 106.
3 П а к  т а м, ф. 1, оп. 10а, а.е. 266, л. 6.

4 П а к  т а м, л. 7.
5 П а к  т а м, л. 9.
6 П а к  т а м, л. 11.
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оценяването на обучението е 
дейност, която се извършва 
от всяка организация, целяща 

да се увери, че обучението на нейни-
те кадри е в съответствие с опре-
делените изисквания към него. това 
оценяване е изградено на принципи-
те за ефективност, ефикасност и 
икономичност на обучението. Под 
ефективност се разбира осъщест-
вяването на дейности и прилагане-
то на методи на обучение, които да 
водят към постигане на целите му, 
т.е. да се вършат правилно нещата. 
Под ефикасност се разбира обучение, 
което да удовлетворява изисквания-
та на длъжностите, за които се под-
готвят обучаемите, т.е. да се изпъл-
няват правилните неща.

икономичността на обучението 
е много дискутирана тема и обик-
новено се свързва с най-малки разхо-
ди. това е само част от истината. 
когато се говори за икономичност, 
трябва да се има предвид, че обуче-
нието не е заради самото обучение 
или да се намери работа на хората 
от обучаващата организация. то ви-
наги е насочено към подпомагане на 
дадена организация за постигане на 
нейните цели. от тази гледна точ-
ка икономичността му се измерва и 
със степента на възвращаемост на 
вложените средства, което пък е 
последица от постигане на по-висока 
ефективност в работата, намаля-
ване на разходите или постигане на 

оценяване на обучението
Полковник доц. д-р Захарин МАРКОВ

The purpose of the article „Evaluation of training”, written by Associate professor, Dr. 
Zaharin Markov, is to provide some theoretical and practical tools for the commanding 
officers, academic personnel and lecturers in the military academies and the National Defence 
Academy for evaluation of training. The article is based on the methodology for evaluation of 
training developed and experimented in „G. S. Rakovski” National Defence Academy. The 
results of the project proved the validity of the methodology.

Key words: evaluation of training, competence, curriculum, job description, internal 
evaluation, external evaluation.

конкурентно предимство пред оста-
налите организации от същия тип. 
в дадения случай може да се разбира, 
че обучението във висшите военни 
училища и военна академия „г. с. ра-
ковски“ е икономично, ако води до 
удовлетворяване на изискванията 
на министерството на отбраната 
и българската армия в рамките на 
разчетените средства и ресурси, как-
то и ако обучаемите са способни да 
заемат своите длъжности след обу-
чението, без да се налага провеждане 
на допълнителен курс за длъжността, 
или ако се налага допълнително обу-
чение, то да може да се осъществи в 
процеса на заемане на длъжността.

статията се основава и на до-
сегашния опит в контрола над качес-
твото на обучението, на изследва-
нията, свързани с управлението на 
обучението във военните училища, 
както и на натрупания опит в из-
следването на реализацията на ви-
пускниците на военните училища и 
на военната академия.

оценяването на обучението е 
само един от елементите на управ-
лението му, но е неразделна част от 
цялостната дейност на всяка органи-
зация за постигане на нейните цели. 
от тази гледна точка предлаганата 
тук методика се основава на схваща-
нето, че обучението, което се про-
вежда във висшите военни училища 
и във военната академия, е подчи-
нено на изпълнението на мисиите на 
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въоръжените сили и задачите на бъл-
гарската армия. Затова оценяването 
на обучението е разгледано от по-
зициите на системния подход, като 
непрекъснат процес на привеждане-
то му в съответствие с настъпили-
те промени в средата – нови мисии 
и задачи или изменения в техните 
параметри, въвеждане на нова тех-
ника, промяна на схващанията за из-
ползване на въоръжените сили, нова 
система за подбор и разпределяне на 
кадрите и т.н. (фиг. 1).

оценяването трябва да покаже как- 
ви промени следва да бъдат направени 
в организацията на обучението, съдър- 
жанието на учебните планове и про-
грами, въвеждането на нови методи 
на обучение – за преподаване, за учене 
и за оценяване на знанията, уменията 
или поведението на обучаемите.

оценяването на обучението може 
да се извършва по отношение на про-
цеса му или на крайния резултат от 
него. то има две страни – вътрешно 
и външно оценяване (фиг. 2).1

вътрешното оценяване се извър-
шва обикновено от обучаващата ор-
ганизация с цел установяване степен-
та на постигане целите на обучение-
то. то е съчетание от оценяването 
на обучението като процес и като 

краен резултат и показва до каква 
степен е ефективно обучението и 
дали се постигат учебните цели, как-
то и дали е постигната крайната 
цел по дадена специалност. дава въз-
можност своевременно да се правят 
необходимите корекции в обучение-
то по време на неговото провежда-
не, както и да не даде възможност 
за произвеждане на кадри, които не 
отговарят на изискванията на ми-
нистерството на отбраната и бъл-
гарската армия.

Принципен модел на вътрешно 
оценяване е показан във фиг. 3. как-
то се вижда, дейността за оценяване 
на обучението, което провежда ака-
демията, е насочена към процесите 
и се основава на най-общите функции 
на управлението. основната цел на 
този вид оценяване е да се проследи 
до каква степен формулираните цели 
на обучението са в съответствие с 
държавните образователни изисква-
ния и с произтичащите от задачите 
на въоръжените сили.

външното оценяване се провежда 
обикновено от орган на министерс-
твото на отбраната или от друга 
структура, формирана на принци-
па на матричните организационни 
структури. целта на тази независи-

Анализ на
длъжността

Осъвременяване
на обучението

Определяне
целите

на обучението
Спецификация
на длъжността

Провеждане на
обучението

Определяне
съдържанието
на обучението

Подбор и
разпределяне
на обучаемите

Дизайн на
обучениетоРазвитие на

бойната
техника и

оборудването

Оценяване
на обучението

фиг. 1. място на оценяването на обучението при прилагане  
на системен подход към него
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мост на оценяващия орган произхож-
да от виждането, че ако този вид 
оценяване се провежда от обучава-
щата организация, е възможно да се 
сведе до компонентите, които обу-
чаващата организация смята за важ-
ни, а не да се оценяват елементите, 
необходими за заемане на длъжности 
в дирекциите на министерството 
на отбраната или в щабовете на 
различни нива в българската армия. 
външното оценяване трябва да по-
каже до каква степен обучението е 
ефикасно, т.е. целите на обучението 
отговарят на изискванията на реал-
ните длъжности.

връзките между вътрешното и 
външното оценяване са показани във 
фиг. 4. като уточнение на онази част 
от фигурата, която показва военна-
та/гражданската компетентност, е 
необходимо да се изтъкне, че това 
са формулировки от квалификацион-
ната характеристика и държавните 
образователни изисквания, които оп-
ределят и крайния резултат от обу-
чението (крайните цели). от тази 
гледна точка вътрешното оценяване 
проследява процеса на целеполагане 
и релевантността на целите между 
учебните планове, учебните програ-
ми и отделните занятия.

фиг. 2. видове оценяване на обучението и методи за неговото измерване

фиг. 3. Принципен модел за вътрешно оценяване на обучението
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2. Селективни
тестове
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тестове
4. Интервю
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3. Планове за
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1. Тестове
2. Семинари
3. Събеседвания
4. Изпитване

1. Държавни
изпити
2. Семестриални
изпити
3. Дипломни
проекти
4. Курсови
работи и др .

1. Тест за
представяне на
длъжността
2. Войскови стаж
3. Полеви учения
и др.
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ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ 
НА ОБУЧЕНИЕТО

досегашната практика показва, 
че вътрешното оценяване обикнове-
но се свежда до всекидневен контрол 
за усвояване на знания и умения от 
обучаемите и до събиране на инфор-
мация за удовлетвореността им от 
проведеното обучение. това е добра 
практика, но не е достатъчна, за да 
се осъществи пълноценно оценяване 
процеса на обучение, както и на ре-
зултатите от него. За да бъде то 
по-пълно и за да се получи по-досто-
верна „картина“ на обучението, е не-
обходимо да се изследват дейностите 
за управление на процеса на обучение, 
самият процес, както и резултатът 
от него – знания и умения, които 
обучаемият трябва да докаже, че е 
усвоил в достатъчна степен за реа-
лизация в дадената професия или да 
демонстрира като компетентност в 
определени учебни ситуации, пресъзда-
ващи условия, при които се изпълнява 
дадена длъжност.

Дейност за управление  
на обучението

резултатността на обучението 
във всяка организация е в пряка за-
висимост от компетентността на 
органите за управление да админис-
трират процеса и да контролират 
постигането на целите на обучение. 
известно е, че резултатността на 
обучението се измерва не с броя обу-
чаеми, преминали съответните курсо- 
ве или програми за обучение, а от броя 
на задачите, изпълнени успешно в ин-
терес на организацията. това е важ-
но, защото обучението във висшите 
военни училища и военната академия 
по специалностите от професионал-
но направление „военно дело“ е от 
типа „производствено ориентирано“. 
което означава пряко обвързване на 
обучението по тези специалности 
със задачите на министерството на 
отбраната и българската армия. За-
това важен елемент на вътрешното 
оценяване е анализът на дейностите 
по управление на обучението. те обик-

фиг. 4. модел на връзките между вътрешно и външно оценяване

Умения

Ключови
компетентности

Компетенции
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новено се извършват в следната пос-
ледователност.

Първо, оценяващият екип уста-
новява какви са били действията на 
ръководството за управление на ця-
лостния процес на обучение. основна 
роля тук има учебният отдел, който 
изготвя и предлага на ръководството 
на обучаващата структура заповеди, 
указания и други документи, които 
да определят насоките за изготвяне 
на учебната документация. на този 
етап трябва да се оцени и какви 
действия са предприети за учебния 
процес в административно и логис-
тично отношение. ако са налице 
всички необходими документи, уточ-
нени процедури и материално осигу-

ряване може да се очаква качествено 
планиране, организиране и провежда-
не на учебната дейност от основ-
ните звена. досегашната практика 
показва, че съгласуването с работо-
дателите, определянето на крайните 
цели на обучението и съобразяването 
с нормативната база са оставени 
в ръцете на основните звена и те 
трябва да убедят ръководството, 
че това е най-доброто или най-необ-
ходимото. липсата на ясни, точни 
и категорични указания, определени 
процедури и материално осигуряване 
могат да доведат до условности или 
несъгласуваност в управлението на 
обучението и това трябва да бъде в 
основата на дейността на екипа за 
неговото оценяване.

Второ, анализ на системата от 

цели на обучение и тяхното форму-
лиране. Значението на този анализ се 
обуславя от установяване степента 
на обвързаност на държавните обра-
зователни изисквания и на заявите-
ля на обучаеми с целите от учебния 
план. следващата част от анализа 
е оценяване на степента на съгласу-
ваност на целите от учебния план с 
тези в учебните програми. ако целе-
полагането е правилно, ще са налице 
връзките, показани във фиг. 5.

на този етап екипът за оценява-
не на обучението трябва да устано-
ви освен наличие на съгласуваност на 
целите и наличие на структурно-ло-
гически схеми в рамките на учебния 
план. необходимо е да се установи 

дали отделните дисциплини имат ло-
гическа връзка и дали следват логи-
ческата последователност. същото 
трябва да се установи и за учебните 
програми. така ще могат да се на-
правят съответните изводи и пре-
поръки, за да се избегне практиката 
на изучаване на дисциплините според 
времевото разпределение в учебния 
план, както и изучаването на ненуж-
но учебно съдържание.

Трето, екипът за оценяване ана-
лизира дейността за контрол над 
обучението и на изпълнението на це-
лите от учебния отдел и от акаде-
мичния състав.

на първо място трябва да се ус-
танови дали приемният изпит е съоб-
разен с времето за обучение и пости-
гането на крайните цели, съответно 

Цел в учебния план (крайна цел на
обучението)

Подцел на целта в
учебната програма (цел
на учебно занятие)

Подцел на целта в
учебната програма (цел
на учебно занятие)

Подцел на целта в
учебната програма (цел
на учебно занятие)

Подцел на целта в
учебния план (цел на
учебната програма)

Подцел на целта в
учебния план (цел на
учебната програма)

Подцел на целта в
учебния план (цел на
учебната програма)

фиг. 5. връзки между целите на обучение
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удовлетворяване на изискванията на 
потребителите на тези кадри.

на следващо място екипът може 
да оцени и осигуряването на обуче-
нието с материални и финансови 
средства и да направи изводи до как- 
ва степен обучението е съобразено с 
изпълняване на изискваните дейнос-
ти и каква е степента на условност 
в обучението. могат да се направят 
и съответните препоръки за моде-
лиране и симулиране на определени 
ситуации с цел намаляване на разхо-
дите.

на трето място екипът оценява 
наличието и адекватността на ад-
министративните процедури и об-
служването на обучаемите. основни-
те критерии за тяхното оценяване 
са информираност на обучаемите за 
тяхното наличие; степен на улесня-
ване на обучаемите – дали са разби-
раеми; дали са удобни времево за тях; 
отношение на академичния и адми-
нистративния състав към обслужва-
нето на обучаемите; информационно 
и библиотечно осигуряване.

в зависимост от поставените 
задачи и времето екипът може да 
оцени и степента на битово осигу-
ряване, качеството на работата на 
хранителни обекти, ергономичност-
та на учебните зали, санитарните 
и хигиенните условия, медицинското 
осигуряване и др.

екипът оценява и наличието и 
степента на изпълнение на полити-
ката за планиране на кариерното 
развитие и усъвършенстване на ака-
демичния състав. основните елемен-
ти, които подлежат на оценка, са 
наличие на план за повишаване ква-
лификацията на академичния състав 
чрез участие в курсове и стажове. 
отчита се също участието му в 
конференции, научна продукция и из-
ползване на иновативни методи в 
обучението.

За тези анализи и оценки начални-
кът на академията може да назна-
чи със своя заповед работна група, 
която да включва представители на 
академичния и неакадемичния състав. 
обективността на групата може да 
се осигури чрез нейното ръководство 

от един от заместник-началниците 
и чрез анонимни въпросници.

тази част от вътрешното оценя-
ване завършва с изготвяне на раздел 
от доклада. в него се описват резул-
татите от анализа на документите, 
свързани с управлението на учебния 
процес в академията; интервюта с 
началниците на основни звена и на 
отдели – учебен, административен, 
логистика; въпросници към личния 
състав на тези отдели; въпросници 
към обучаемите; въпросници към ад-
министративния състав на факул-
тети, департаменти, центрове и 
др. структурата на въпросниците 
и интервютата е целесъобразно да 
бъде унифицирана, което ще даде 
възможност на работната група да 
получи отговор на еднакви по сми-
съл въпроси от различни категории. 
скалата за измерване обикновено е 
тип „ликерт“. най-често използвана 
е 5 – 6-степенна скала, но ако се цели 
постигане на по-голяма точност, 
обикновено се прилага скала с повече 
степени.

Установяване на състоянието  
на процеса на обучение  
във Военната академия

вътрешната оценка на обучени-
ето се дава, за да се установи до 
каква степен обучаващата организа-
ция успява да осъществи целите на 
обучението. За да се установи това, 
обикновено се изследват основните 
елементи, които имат пряка зависи-
мост помежду си и водят до пости-
гане на целите – учебна документа-
ция, обучаващ състав, обучаеми, уп-
равление на процеса на обучение от 
обучаващата организация.

Анализ на учебната документация. 
За да се извърши, е необходимо да 
се събере информация за квалифика-
ционни характеристики, учебни пла-
нове, учебни програми, лекции и по-
мощни материали и ред за тяхното 
изготвяне и ползване.

При изследването на квалификаци-
онната характеристика изследовате-
лят извършва задължително следните 
дейности:
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• анализ на писмените указания за 
изготвяне на квалификационната ха-
рактеристика;

• анализ на съответствието на 
структурата и съдържанието на 
квалификационната характеристика 
на дадените указания;

• степен на ясно дефинирани ком-
петентности, компетенции, знания 
и умения, връзки между тях и към 
какви длъжности са насочени.

При изследването на учебните пла-
нове се осъществяват:

• анализ на съответствието на 
учебния план на държавните образо-
вателни изисквания;

• анализ на връзката между учеб-
ните дисциплини и изискванията на 
квалификационната характеристика – 
кои дисциплини водят до формиране 
на определените компетентности, 
компетенции, знания и умения;

• установяване наличие на учебни 
дисциплини, които не водят до изис-
кванията на квалификационната ха-
рактеристика;

• анализ на логическата последова-
телност в изучаването на учебните 
дисциплини;

• изводи от съотношението меж-
ду лекции и други методи на обучение 
(семинари, дискусии и т.н.);

• установяване на необходимост-
та от определения брой на изпити 
и методи за формиране на крайната 
оценка по дадена учебна дисциплина и 
на тяхната целесъобразност.

По учебните програми и помощни-
те материали се извършват следните 
основни изследователски дейности:

• определяне на степента, в която 
учебната програма подкрепя учебния 
план и води до постигане изисквани-
ята на квалификационната характе-
ристика (какви компетенции, знания 
и умения формира);

• оценяване актуалността на 
съдържанието на лекциите и помощ-
ните материали – фокусът е върху 
теоретичните източници и адекват-
ността на дейността на структура-
та заявител на кадрите;

• проверка за наличие на действащ 
обективен механизъм за измерване 
постигането на целите и на система 

за оценяване на обучаемите – крите-
рии и показатели.

Академичен състав. изследването 
на оценките на обучаващите за състо-
янието на учебния процес се извършва 
чрез отделен въпросник, който включ- 
ва няколко основни направления:

• обща оценка за организацията 
на учебния процес;

• натовареност на обучаващите и 
качество на преподаването;

• ниво на подготовка на обучае-
мите;

• какво време отделя обучаващият 
за своята подготовка за занятие;

• какви източници на информация 
използва;

• какъв чужд език владее и на какво 
ниво, за да следи новостите в своя- 
та научна област;

• какви методи на обучение прила-
га в своята практика;

• научна работа и участие в меж-
дународни форуми (включително в 
интернет);

• би ли участвал в международен 
обмен на преподаватели;

• смята ли се готов да обучава на 
чужд език по своята специалност;

• как оценява съответствието 
между учебната програма и изисква-
нията на квалификационната харак-
теристика;

• кои са най-важните проблеми на 
обучението;

• участвал ли е в курс за повиша-
ване на квалификацията;

• има ли потребност от такъв 
курс за себе си;

• какво би променил в организа-
цията, в съдържанието на учебната 
програма.

Обучаеми. оценките на обучаеми-
те биха могли да се сведат до след-
ните:

• обща оценка за организацията 
на учебния процес;

• натовареност на обучаемите и 
качество на преподаването;

• ниво на подготовка на обучава-
щите;

• какво време отделя обучаемият 
за своята подготовка за занятие;

• какви източници на информация 
използва и тяхната достъпност;
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• какви методи прилагат обучава-
щите в своята практика;

• смята ли се готов за обучение на 
чужд език по своята специалност;

• как оценява адекватността на 
учебната програма за реализация в 
практиката;

• кои от учебните дисциплини би 
изключил от учебния план;

• кои учебни дисциплини смята за 
много важни;

• кои учебни дисциплини смята за 
много трудни;

• какво би променил в организаци-
ята на обучението, в съдържанието 
на учебната програма.

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  
НА ОБУЧЕНИЕТО

външното оценяване има за цел 
да покаже до каква степен обучени-
ето съответства на изискванията, 
предявявани към обучаемите при за-
емане на длъжности в системата на 
въоръжените сили или в други външни 
организации. досегашната практи-
ка включва изследване на реализация 
на випускниците, които имат стаж 
най-малко шест месеца след своето 
дипломиране. това изследване обхваща 
освен випускниците и техните начал-
ници. отново трябва да се посочи, че 
за да бъде по-пълна „картината“ на 
външното оценяване, е необходимо 
да се анализират и документите, от 
които произтичат изискванията към 
обучението – длъжностни характе-
ристики, документи, регламентиращи 
работата в министерството на от-
браната, българската армия и струк-
турите, подчинени на министъра на 
отбраната. освен тях е необходимо 
да се проследи и тенденцията в разви-
тието на въоръжените сили, както и 
системата за планиране и разпределя-
не на военнослужещите и цивилните 
служители.

Анализ на длъжности и документи 
по работата на дирекциите и щабове-
те. една от най-трудоемките и важ-
ни дейности от външното оценяване 
на обучението е анализът на длъжнос-
ти и документи, свързани с изпълне-
нието на задачи, които съпровождат 

рутинните длъжности. анализът на 
длъжността се базира на събраната 
информация от организацията заяви-
тел (в този случай е съответната 
структура на министерството на 
отбраната или българската армия), 
от изпълняващите длъжността и 
от техните началници. събраната 
информация за дадена длъжност се 
подрежда по задължения, задачи и под-
задачи. всяка длъжност (или изпълня-
вана дейност) би могла да се разде-
ли на няколко нива, като по-ниското 
ниво навлиза в детайли на изпълнение 
на длъжността. така една длъжност 
може да се приеме като съставена 
от серия от задължения или основни 
области от дейности. тези задълже-
ния могат да се разделят на задачи, 
а задачите – на подзадачи и елементи 
от подзадачата, разкриващи все по-
вече и повече подробности от длъж-
ността (фиг. 6).

тази скаларна диаграма може да 
бъде полезна в няколко направления:

• разкрива структурата на длъж-
ността, с което спомага да се опре-
делят точно приоритетите в обуче-
нието за тази длъжност;

• показва връзката и вътрешната 
зависимост между различните части 
от длъжността;

• скаларната диаграма на близки 
длъжности показва областите на за-
стъпване и различията, а по този на-
чин дава възможност за рационално 
преструктуриране на длъжностите.

анализът на дадена длъжност е 
изследване, чиято цел е да се уста-
нови реалният обхват на отговор-
ностите, задълженията, задачите и 
техните елементи, включени в даде-
на длъжност. той се съсредоточава 
върху:

• събиране на информация за длъж-
ността;

• поведение, задачи и резултати 
от дейностите;

• определяне на квалификацията, 
необходима за изпълняване на длъж-
ността;

• условия за изпълняване на задъл- 
женията;

• длъжност каквато е в момента – 
не в миналото или в бъдещето, или 
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каквато се изпълнява в друга органи-
зация.

Причините за извършване на този 
анализ могат да се определят в ня-
колко насоки.

Първо, налага се за осъществяване 
на обективен и качествен подбор на 
личен състав. когато се подбират 
военнослужещи за определена служба 
или кандидати за дадена длъжност, 
трябва да има сигурност, че избрани-
те притежават компетентност да 
се справят със задачите.

Второ, анализ на длъжността се 
налага при промяна на самата длъж-
ност. той следва да покаже до каква 
степен има застъпване между сродни 
длъжности и да помогне при прест-
руктуриране на системата от длъж-
ности. това трябва да доведе до по-
рационално разпределяне на задачите 
и задълженията.

Трето, причина за извършване на 
анализ на дадена длъжност или длъж-
ности може да бъде определянето на 
размера на заплатата. обикновено 
заплащането е въз основа на звание-
то и задълженията, произтичащи от 
длъжността за съответното ниво в 
йерархията. чрез анализа може да се 
даде обективна основа за по-ясно раз-
криване на различията между длъж-
ностите, да се отчетат условията 
за работа и оттам да се получи по-
обективно заплащане.

Четвърто, трябва да се посочат 
смяната на методите на работа и 
въвеждане на нови технологии или 
бойна техника. методите на работа 
и използваната техника трябва да 
са съобразени с ограниченията, уме-
нията и възможностите на личния 
състав, с който се разполага към да-
ден момент. анализът на длъжност-
та може да покаже как да се усъвър-
шенстват методите на работа, за да 
може да се използват най-ефективно 
възможностите на личния състав и 
наличната техника.

Пето, анализ на длъжността се 
прави при смяна на дадена длъжност 
от военна в цивилна и обратно. в 
този случай се анализира доколко тя е 
подобна на съществуващи длъжности 
извън въоръжените сили или до каква 
степен се различава от тях и изисква 
допълнителни знания и умения.

Общото между всички тези при-
чини за осъществяване на анализ на 
длъжността е, че те влияят пряко 
върху обучението на кадрите, които 
се предвижда да заемат определената 
длъжност.

При анализа на длъжността като 
основен източник на информация 
може да се използва личният опит 
на специалистите от структурата 
за управление на човешките ресурси. 
в този случай обаче е налице опас-
ност от допускане на неточности 

Задължение Задължение Задължение

Длъжност

Задача Задача Задача

Подзадача Подзадача Подзадача

Елемент Елемент Елемент

фиг. 6. анализ на длъжността
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при анализа, а това може да доведе 
до избор на кандидат, който да не 
отговаря на изискванията на длъж-
ността. трябва да се има предвид, че 
дейностите, които дадена длъжност 
включва, се променят под влияние на 
различни външни и вътрешни факто-
ри. от тази гледна точка познаване-
то на една длъжност от човек, който 
не я изпълнява, е твърде ограничено. 
Затова, ако се основаваме само на 
миналия опит на дадения специалист 
от администрацията в длъжността, 
могат да бъдат включени изисквания, 
които да не са релевантни за дадения 
момент. необективният анализ и су-
бективните мнения могат да дове-
дат до някои сериозни проблеми.

Първо, да бъдат пропуснати някои 
компетенции, необходими за изпъл-
няване на дейностите, включени в 
длъжността. в резултат на това из-
браният кандидат може да не се ока-
же в състояние да изпълнява задъл- 
женията си в пълен обем или недо-
статъчно качествено.

Второ, при провеждането на обу-
чение за повишаване на квалификация-
та или за придобиването ù е възмож-
но да бъде включено учебно съдържа-
ние, което не е свързано с дадената 
длъжност. това би довело до загуба 
на учебно време и до изграждане на 
умения, които не са необходими при 
изпълняване на задълженията.

Трето, може да бъдат предявени 
изисквания към кандидатите, които 
да надхвърлят или да не покриват 
тези за длъжността.

Преди да започне детайлното 
изследване на длъжността е много 
важно да се получи ясна представа 
какво включва тя в най-общи грани-
ци. това се отнася до:

• главна цел на длъжността и 
включените в нея принципни задъл-
жения и отговорност;

• списък на изпълняваните задачи;
• условия, при които се изпълнява 

длъжността;
• основни трудности, свързани с 

изпълняване на длъжността.
освен основното съдържание на 

длъжността на началния етап ще е 
необходима и най-обща информация 

за въздействието на средата вър-
ху нея, както и връзката ù с други 
длъжности. една длъжност никога не 
се изпълнява в абсолютна изолация и 
винаги е в контекста на организаци-
онна структура. в този смисъл е не-
обходима най-обща информация за:

• броя на хората, изпълняващи оп-
ределена длъжност в организацията;

• използваната система за подбор 
и назначаване на кадрите;

• връзката на анализираната длъж- 
ност с другите длъжности в органи-
зацията;

• основните проблеми, свързани с 
длъжността;

• очакваните промени в задълже- 
нията, материално-техническата ба- 
за или политиката на организация-
та.

При извършването на анализ на 
дадена длъжност могат да се изпол-
зват различни методи на изследване 
на съдържанието на длъжността – 
анкети, наблюдение, чек-листове, ин-
тервю, изследване на наставления и 
инструкции и др.  Предпочитането 
на един метод пред друг или тяхното 
съчетаване зависи от спецификата 
на дадена длъжност. събраната ин-
формация се обобщава и подрежда по 
такъв начин, че да може да се отго-
вори на въпросите, свързани с длъж-
ността. възможен вариант на орга-
низиране на събраната информация е 
посочената примерна форма за извър-
шване анализ на длъжността.

Форма за извършване на анализ  
на длъжността

Длъжност:____________ дата:_________
Код на длъжността:_________________
Дирекция/отдел:_____________________
Подчиненост:________________________
Работно време от ________ до________
Име на извършилия анализа:__________

1. Обхват на длъжността __________
________________________________________

2. Кого обслужва? (изписва се, ако 
има повече от един човек на тази 
длъжност, се изписва общият брой на 
работещите) __________________________

3. Дейности, извършвани от непос-
редствения началник
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• курсове за придобиване и повишава-
не на квалификацията

• награди
• осъществени проверки
• заплащане
• обучение или проведени беседи
• други (да се опишат ако има) ______

________________________________________
4. Описание на вида и обхвата на 

контрола, оказван върху изпълняващия 
длъжността___________________________

5. Задължения (описание на това, ко-
ето се прави, и как се извършва, като се 
обобщи в следните категории): 

а. всекидневни дейности 
_____________________________________
б. Периодично извършвани дейности 

(седмично, месечно или през определен 
времеви интервал)

_____________________________________
в. дейности, извършвани през неравно-

мерен интервал от време ______________
________________________________________

6. изпълнява ли той/тя дейности, ко-
ито смята за излишни? (описват се, ако 
ги има) ________________________________
___________________________________

7. изпълняват ли се дейности, които 
не са включени в длъжностната характе-
ристика? (описват се, ако ги има) ______
________________________________________

8. Образование (отбелязва се необхо-
димото за длъжността, а не това, кое-
то има работещият):

• не се изисква образование
• основно образование
• средно образование
• бакалавър
• магистър
• доктор
• професионална квалификация или до-

пълнителна квалификация …………………………
………………………………………………………………………

9. Опит: 
• не е необходим
• по-малко от 1 месец
• от 1 до 6 месеца
• от 6 месеца до 1 година
• от 1 до 3 години
• от 3 до 5 години
• от 5 до 10 години
• повече от 10 години
10. Място за изпълнение на длъж-

ността:

• на открито
• в помещение
• под земята
• друго (да се опише)
…………………………………………………………………
 11. Среда за работа:
• висока степен на замърсеност
• прах
• висока температура
• студ
• шум
• задименост
• миризми
• влага
• вибрации
• рязка смяна на температурата
• мрак или лошо осветление
• друго (да се опише)
…………………………………………………………………
12. Здравословни и безопасни условия 

на труд:  
• работа на платформи във въздуха
• механични опасности
• работа с взривни материали
• опасност от електричество
• опасност от запалване
• радиация
• друго (да се опише)
.......................................................................
13. Работа с машини, инструменти, 

оборудване и други помощни материали
__________________________________
14. Има ли определени стандарти за 

изпълнение на дейностите, включени в 
длъжността (брой грешки, време и др.)? 
(да се опише, ако има друго)

__________________________________
15. Има ли изисквания към личност-

ните качества (физически, отношение, 
личностни черти)?

_____________________________________
16. Има ли проблеми, като изключе-

ния, които биха могли да се проявят по 
време на работа при нормални условия?

_____________________________________
17. Описание на успешно изпълнение 

на длъжността или на резултатите от 
работата.

_____________________________________
18. Колко сериозни биха могли да бъдат 

последиците от евентуални грешки в ра-
ботата? Кой ще бъде засегнат от греш-
ките на изпълняващия длъжността?

____________________________________
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19. На каква длъжност би могъл да 
бъде повишен изпълняващият длъж-
ността?

.......................................................................
Забележка. тази форма е примерна, но 

може лесно да бъде адаптирана за всякак- 
ва длъжност.

анализът на длъжността ще раз-
крие какви знания и умения и какво 
отношение към изпълняваната дей-
ност трябва да притежава подготве-
ният специалист, за да удовлетвори 
изискванията на организацията за-
явител.

очевидно е обаче, че не за всички 
задачи, които ще изпълнява обучае-
мият на реалната длъжност, е необ-
ходимо обучение. За да се избегнат 
проблемите в това отношение, може 
да се използва скаларна диаграма за 
трудност, честота и важност на из-
пълняваните задачи (фиг. 7).

в резултат на анализа на длъж-
ността се получава ясна картина за 
нея и за факторите, влияещи върху 
нейното изпълнение. този анализ е в 
основата на обективното определя-
не целите на обучението и изработ-
ване модела на желания специалист. 
без тях не би могло да се пристъпи 
към по-нататъшна организация на 
обучението, а обективното опреде- 
ляне и правилно формулиране на цели-

те оказва влияние върху всички ком-
поненти на обучението – съдържа-
ние, методи, форми на организация 
и контрол.

анализът на длъжността включва:
• анализ на длъжностните харак-

теристики и на други регламенти-
ращи документи (наставления, инс-
трукции, директиви, устави и др.);

• анализ на резултатите от на-
блюдение на изпълняваните дейности 
и задачи;

• анализ на информацията, полу-
чена от изпълняващите дадена длъж-
ност, както и от техния началник.

Анализ на длъжностните характе-
ристики и на други регламентиращи 
документи (държавни образователни 
изисквания, наставления, инструкции, 
директиви, устави и т.н.). това е един 
от ключовите моменти в изследва-
нето за определяне на изискванията 
към обучението. Значението на длъж-

ностните характеристики, както и 
на другите регламентиращи докумен-
ти е в това, че те не описват мнения 
или лични впечатления, а конкретно 
разписани дейности и изисквания към 
подготовката на заемащия дадена 
длъжност. особеното е, че изследва-
нето не е свързано с конкретна длъж-
ност, а с много длъжности, които са 
в обхвата на определена специалност. 
Поради това е необходимо събрана-

Без
обуче-
ние

Без
обуче-
ние

Обуче-
ние

Обуче-
ние

Без
обуче-
ние

Обуче-
ние

Свръх-
обуче-
ние

Обуче-
ние

Честота Честота Честота Честота

Важност Важност

Трудност

Задача

не

да

да
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не не неда

да не
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фиг. 7. трудност, честота и важност на изпълняваните задачи
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та информация за длъжностите да 
се класифицира по типове длъжнос-
ти в йерархията на структурата. 
Затова при анализа на длъжностни-
те характеристики е необходимо да 
се групират общите и специфичните 
изисквания към отделните длъжнос-
ти. общите ще станат основа за 
разработване на типова длъжност-
на характеристика, която ще бъде 
основа за разработване на квалифи-
кационната характеристика. специ-
фичните изисквания ще послужат при 
разработването на учебния план в 
частта за избираеми дисциплини. на-
пример випускниците на военна ака-
демия „г. с. раковски“ се назначават 
на длъжности на тактическо ниво и 
в щабовете на оперативно ниво. ана-
лизът на тези длъжности и техните 
длъжностни характеристики трябва 
да покаже кое е общото между тях, 
кои са специфичните дейности и кои 
не е необходимо да бъдат включени 
в обучението за придобиване на окс 
„магистър по военно дело“, а могат 
да се усвоят при заемане на длъж-
ността или чрез отделен курс за при-
добиване на квалификация.

освен длъжностните характе-
ристики екипът за оценяване на 
обучението задължително проучва и 
основните документи, отнасящи се 
до изпълнението на дейностите на 
кръг от длъжности, свързани с даде-
на специалност. тези документи ще 
покажат до каква степен длъжност-
ната характеристика обективно от-
разява изискванията на длъжността 
или е изготвена, за да бъде назначен 
точно определен човек. такива доку-
менти могат да бъдат държавните 
образователни изисквания, които 
имат пряко отношение към обучени-
ето, както и различни инструкции, 
наставления или директиви. в тях 
обикновено се посочват конкретни 
знания/умения, необходими за изпъл-
няване на длъжността или компе-
тенции, които следва да са налице, 
за да се изпълнява успешно дадената 
длъжност. важно в този случай е да 
се проследи до каква степен са об-
вързани документите един с друг в 
йерархичен ред. това е необходимо, за 

да се види дали обучението подкрепя 
целите, произтичащи от регламенти-
ращите документи и дали води към 
реализация на мисиите на въоръжени-
те сили и задачите на българската 
армия, или се провежда според вижда-
нията на даденото висше училище за 
крайните резултати от него.

Анализ на резултатите от на-
блюдение на изпълняваните дейности 
и задачи. в много случаи той не се 
извършва и една от основните при-
чини е, че събирането на информа-
ция отнема доста време. Затова в 
повечето случаи се прибягва до на-
блюдение на отделни дейности или 
задачи, които имат ключов характер 
за длъжността, или наблюдението 
се извършва по време на изпити или 
учения. Значението на този анализ е 
в съпоставянето на изпълняваните 
дейности и задачи с посочените в 
длъжностната характеристика. това 
дава възможност да се определи дали 
в обучението следва да се включат 
само дейностите по длъжностна ха-
рактеристика или трябва да бъдат 
включени и допълнителни дейности 
от самата длъжност.

този анализ трябва да покаже кои 
от задачите и дейностите се изпъл-
няват постоянно (с голяма честота) 
и кои само в отделни случаи. търси се 
също отговор на въпросите за труд-
ност и важност на изпълняваните 
дейности и задачи.

в резултат на данните от из-
вършените наблюдения трябва да се 
установи до каква степен се позна-
ват административните процедури, 
регламентиращите документи и до 
каква степен наблюдаваният обект 
може да организира своята и на под-
чинените си работа, както и до как- 
ва степен е в състояние да взаимо-
действа и комуникира с подчинени, 
равни или по-старши от него. важни 
моменти в наблюдението са и уме-
нията за вземане на решения, рабо-
тата в екип, поставянето на задачи 
и осъществяването на контрол или 
докладването на изпълнение.

не всички констатирани пропус-
ки между съществуващото обучение 
и реалната работа са задължителен 
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елемент на обучението. Затова уме-
нието да се анализират и интерпре-
тират данните от изследванията са 
от изключително значение за обуча-
ващата организация, за да може то 
да води към максимално достигане 
на желаната компетентност.

Анализ на информацията, получена 
от изпълняващите дадена длъжност, 
както и от техния началник. За да се 
получи наистина достатъчно надеж-
дна информация за изискванията към 
обучението на кадрите за определена 
длъжност, е необходимо да се съпос-
тавят получените данни с мненията, 
оценките и препоръките на изпълня-
ващите дадената длъжност, както 
и на техните началници. този анализ 
може да спомогне за доуточняване 
на някои факти, констатирани и не-
достатъчно изяснени при прегледа на 
документите и при извършените на-
блюдения. тази част от оценяването 
на обучението има създадени тради-
ции и е позната като анализ на ре-
ализацията на випускниците на вис-
шите военни училища и академията. 
разликата е в това, че при тези из-
следвания, провеждани всяка година, 
се проследява реализацията на отде-
лен випуск и целта е да се направят 
съответните промени и осъвреме-
няване на учебните програми, ако 
това е необходимо. При оценяване 
на обучението изследването обхваща 
всички обучаеми за определен период 
от време и целта е цялостна промя-
на в обучението – от планирането 
и осигуряването до провеждането и 
реализацията.

Тенденции в развитието  
на въоръжените сили –  

модернизация и организационно  
изграждане през следващите години

тенденциите в развитието на 
въоръжените сили, тяхното модер-
низиране и организационно изграждане 
са също важен елемент от оценяване 
на обучението. много често той се 
пропуска или се смята за нещо стра-
нично и сякаш без пряка връзка с обу-
чението. Практиката обаче показва, 
че в много случаи, когато това не 

бъде отчетено след завършване на 
обучението (в курс или за придобива-
не на висше образование), се налага 
допълнително обучение, означаващо 
разходи на ресурси, отсъствие от 
работа и др., които е могло да бъде 
избегнато. очевидно е, че когато се 
извършва модернизация, тя ще окаже 
въздействие както върху необходи-
мостта от компетентност за дейс-
твие с новата техника, така и вър-
ху цялостната организация при под-
готовката на войските и тяхното 
използване. Затова при оценяване на 
обучението е необходимо да бъдат 
отчетени и плановете за въвеждане 
на нова техника и промените в зада-
чите на българската армия.

Система за планиране  
на човешките ресурси, разпределяне 

и кариерно развитие

При оценяването на обучението 
е важно да се отчетат и особенос-
тите на планирането на човешките 
ресурси, разпределянето на кадрите 
и тяхното кариерно развитие. Зна-
чението се обуславя от няколко фак-
тора.

трябва да се отбележи, че в зави-
симост от методите за набиране на 
кадри се определят начинът на под-
бор на обучаемите, съдържанието и 
темповете на обучение.

следва да се посочи важността на 
системата за разпределение и кари-
ерно развитие, защото от това ще 
зависи също съдържанието на учеб-
ните планове и програми. система-
та за разпределяне определя обхвата 
от длъжности, на които се назнача-
ват завършилите обучението си во-
еннослужещи. тези длъжности имат 
пряко влияние върху учебното съдър- 
жание.

кариерното развитие определя 
след колко време и на какви длъжнос-
ти ще се назначават бившите обуча-
еми след завършване на обучението. 
те ще оказват косвено влияние върху 
учебното съдържание. ако времето 
за развитие след първата длъжност 
след обучение е кратко, това означа-
ва, че голяма част от изискванията 
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на тези длъжности трябва да бъдат 
включени също в обучението. така 
след кратък курс бившият обучаем 
ще бъде в състояние да заеме длъж-
ността. ако времето за следващата 
длъжност е повече от три-четири 
години, не е необходимо включване 
на детайли от длъжността в учеб-
ното съдържание, защото след тол-
кова време е възможно да настъпят 
промени в самата длъжност или пък 
тази част от учебното съдържание, 
която не се използва, ще бъде забра-
вена.

основните моменти, върху които 
е целесъобразно да се съсредоточи 
изследването, са:

• колко са длъжностите, на които 
се назначават випускниците след за-
вършване на своето обучение;

• назначават ли се випускници на 
длъжности, които не изискват така-
ва квалификация и какъв е техният 
процент;

• има ли система, която да показ-
ва как е обвързано обучението във 
висшите военни училища и военната 
академия с кариерното развитие;

• какъв е принципът за определяне 
на потребностите от кадри с таки-
ва образование и квалификация;

• как се определят необходими-
те знания и умения, които да бъдат 
включени в обучението;

• какъв е принципът за удовлет-
воряване на потребността от кадри 
на оперативно и на стратегическо 
ниво;

• има ли възможности за подоб-
ряване на системата за подбор и 
разпределяне; какви недостатъци се 
проявяват;

• предлагат ли се промени в сис-
темата за кариерно развитие.

ПРОМЯНА НА ОБУЧЕНИЕТО

Установяване степента на несъот-
ветствие между обучението във Во-
енната академия и изискванията на 
потребителите на кадри. Практика-
та показва, че обучението, което се 
провежда за придобиване на образо-
вателна и квалификационна степен, 
винаги е в рамките на известни от-

клонения от реалните длъжности и 
изпълнението на задачи в конкретна 
среда. За това има редица обективни 
причини, като например обучението 
се основава на общи изисквания за 
даден набор от длъжности, различа-
ващи се от конкретната длъжност 
в конкретна структура; изпитите и 
тестовете не могат да пресъздадат 
конкретна среда, която да съответ- 
ства на всички длъжности.

Поради тези причини е необходимо да 
се постигне максимална обективност 
на оценяване на обучението. колкото 
по-голяма е степента на обективност, 
толкова е по-високо съответствието 
между обучението и реалната дейност 
при заемане на конкретна длъжност. 
Затова и оценяването на обучението 
включва двата аспекта – вътрешен 
и външен. целта в крайна сметка е 
да се установи доколко се различават 
данните от тези две оценки. ключов 
момент в това съпоставяне е полу-
чаването на консолидирани оценки на 
двата аспекта. трудностите произти-
чат от това, че данните се събират 
от различни източници и е възможно 
да се получат големи различия между 
резултатите от отделните групи. 
това налага сравняване на данните 
както между отделните категории 
(началници/подчинени), така и между 
различните нива на управление (опера-
тивно/стратегическо). трябва да бъде 
отчетен и фактът, че в зависимост 
от използваните методи за събиране 
на информация понякога е трудно да 
бъдат съпоставени пряко получените 
резултати. Затова е необходимо да се 
приложат и методите за унифициране 
на резултатите, за да могат да бъдат 
сравнени.

ако в резултат на анализите се 
окаже, че различията между вътреш-
ното и външното оценяване не са зна-
чими, не се налага радикална промяна 
в обучението. обикновено в такива 
случаи се прибягва само до осъвре-
меняване съдържанието на учебните 
програми и на занятията в тях. ако 
обаче се получи статистически зна-
чима разлика, се извършва цялостна 
промяна на обучението, която засяга 
всички елементи.
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Анализ на възможностите за 
усъвършенстване на обучението във 
Военната академия. За да се просле-
дят възможностите за усъвършенс-
тване на обучението е необходимо 
да се отчетат няколко фактора.

като се има предвид, че обучени-
ето във висшите военни училища и 
академията е от типа „производс-
твено ориентирано“, на първо място 
трябва да се отговори на изисквани-
ята на потребителите на кадри.

на второ място, но не по-малко 
важно, е да се удовлетворят държав-
ните изисквания за придобиване на 
висше образование.

на трето място трябва да бъ-
дат удовлетворени изискванията на 
нормативните документи и дидак-
тическите принципи и методи за ор-
ганизиране и провеждане на учебния 
процес.

и накрая, трябва да се приложи 
надежден механизъм за контрол над 
процесите и крайния продукт – в слу-
чая военнослужещ, който притежава 
съответната компетентност за за-
емане на определени длъжности.

както се вижда от тези фактори, 
възможностите за усъвършенстване 
на обучението могат да се развият 
в две основни насоки:

• ясно определяне параметрите 
на крайния продукт и прибягване до 
надежден механизъм за неговата при-
ложимост; 

• усъвършенстване на процеса и 
прилагане на ефективни методи за 
контрол над неговото качество.

какъв обаче да бъде този продукт 
на системата за образование и ква-
лификация, трябва да даде отговор 
прилагането на планиране на основа-
та на компетентност и компетен-
ции.

въпросът за компетентността и 
компетенциите и дейността за из-
готвяне на учебните планове и про-
грами, основаваща се на тази концеп-
ция, стана актуален през последните 
години. основните проблеми при опи-
тите да се извърши тази дейност 
в съответствие с изискванията на 
европейския съюз се проявяват в ня-
колко насоки.

най-напред това е трудността 
в разграничаването на компетент-
ността от компетенциите. съглас-
но европейската квалификационна 
рамка2 „компетентност“ означава 
доказана способност за използване на 
знания, умения и личностни, социал-
ни или методически способности в 
работна или учебна среда и за про-
фесионално или личностно развитие. 
това е определение, което трябва да 
се има предвид, когато се дискутира 
този въпрос. Проблемът на практи-
ка обаче не е във възпроизвеждането 
на определението, а в разбирането 
на неговото съдържание. в тради-
ционната педагогика обикновено се 
използват термините знания, умения 
и евентуално навици или поведение. 
През последните двайсетина години 
обаче педагогическият речник започ-
на да се обогатява с термини, които 
се използват в икономическия ме-
ниджмънт. самото обучение започва 
да се конкурира с останалите про-
изводствени процеси. това доведе до 
промяна и на фокуса на обучението, 
който все повече се измества към 
предоставяне на продукт, съизмерим 
с другите продукти. училищата се 
опитват да отговорят на изисквани-
ята на пазара. така в терминологич-
ния им речник се появиха и термини-
те компетентност и компетенции.

като се имат предвид определе-
нието и обясненията за използване-
то на този термин в обучението, 
може да се каже, че:

• за да се прояви компетентност-
та, е необходима съответна среда;

• се показва крайният резултат, а 
не процесът на неговото постигане;

• за да се измери, е необходима 
система от показатели и критерии 
за измерване;

• компетентността характеризи- 
ра способностите на личността да 
се справи с определена длъжност или 
длъжности при своето кариерно раз-
витие;

• компетентността има обще-
ствена значимост.

компетенциите са значително 
по-тесни по обхват и характеризи-
рат способностите за извършване на 
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определени дейности. в този смисъл 
те имат по-ясни критерии за оценя-
ване и могат да се покрият с целите 
на учебните програми.

основната трудност в този случай 
е прилагането на надеждна система за 
оценяване на компетенциите и на ком-
петентността в края на обучението. 
тя може да бъде преодоляна, ако външ-
ното оценяване е извършено обективно 
и се формулират подходящи критерии 
и показатели за измерване на компе-
тентността. За да се постигне това, 
са необходими много тясно сътруд-
ничество и голяма активност меж-
ду работодателя (в дадения случай – 
министерството на отбраната и бъ-
лгарската армия) и висшите военни 
училища и академията както при из-
готвяне на квалификационната харак-
теристика, така и при определянето 
на механизмите за контрол над резул-
татите от цялостното обучение.

другата насока за подобряване 

на обучението е неговата проце-
суална страна. това е предмет на 
вътрешното оценяване. ключовите 
моменти са определяне на система-
та от цели; изготвяне на механизъм 
за измерване на тяхното постига-
не; структуриране на учебния план; 
творческо прилагане на дидактичес-
ките принципи и методи.

За да се постигнат желаните ре-
зултати от обучението, все по-на-
ложително става тясното взаимо-
действие между заявителите и пол-
звателите на кадри (структурите 
от министерството на отбраната 
и формированията от българската 
армия) и висшите военни училища 
и военна академия „г. с. раковски“. 
в процеса на това взаимодействие 
могат да бъдат дефинирани както 
изискванията към компетентност-
та на випускниците, така и подхо-
дите за постигане на желания краен 
продукт.

1 М а р к о в, З. Управление на човешки-
те ресурси във въоръжените сили на Репуб-
лика България. София: Военно издателство 
ЕООД, 2011.

2 Европейска квалификационна рамка 
за учене през целия живот. Люксембург: 
Служба за официални публикации на Евро-
пейските общности, 2009.
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Проблемът за ценностите 
традиционно заема централ-
но място в полето на науч-

ните изследвания в психологията по 
отношение на социалните, организа-
ционните и културните ефекти за 
обществото, организациите и инди-
видите. стремежът на изследова-
телите да се опитат да предста-
вят и оценят състава им е довел до 
съществено задълбочаване на изуча-
ваната област: Rokeach, от 1967 до 
1973; S. Schwartz от 1992 до 2006; S. 
Schwartz & K. Boehnke, 2004; L. Sagiv 
& S. Schwartz, 1995; H. Hofstede, 1991; 
Westwood & Posner, 1997; ц. давид-
ков, 2010 и др. тези търсения не са 
случайни, нито самоцелни. ценност-
ната система е базова за изграждане 
на стабилна персонална структура, 
формираща самоопределеност към 
различните както на самата лич-

иЗследване кръговата 
структура на въПросника  

За ценностите  
на шалом шварц с офицери 

от българската армия
Подполковник д-р Димитър ДИМИТРОВ

The aim of the article „Investigating the Circumflex Structure of the Schwarz`s Values 
Questionnaire with Bulgarian army officers” (author Lt.Col. Dimitar Dimitrov, PhD) is 
to investigate the circumflex structure in the theoretical Schwarz`s model of values and 
empirically determine the profile and leading measurements of values used by Bulgarian army 
officers. The dimensional structure was examined with respect to its specific aspects using 
a representative sample (n = 267) of Bulgarian armed forces officers. The results of three 
widely used analyses are compared by correlation analysis, multidimensional scaling (MDS), 
factorial analysis (PCA) with varimax rotation of raw scores, and factorial analysis with 
ipsative values. The analyses confirmed that the ten dimensions of the values questionnaire 
can be depicted with four dimensions and a two-base sections plan. The statistical techniques 
chosen proved to be appropriate and grounded the different arrangements of the value 
measures, dimensions and basal structure. The author elicited the actual measurements and 
hierarchy of values of the respondent in this survey.

Key words: values, circumplex model, multidimensional scaling, factorial analysis, 
ipsative values, Schwartz values questionnaire

ност, така и към всички области на 
живота. необходимостта да се поз-
нават особеностите в предпочита-
нията към индивидуалните ценности 
на хората очертава перспективата 
за настоящи и бъдещи успешни под-
ходи в управленските практики в ор-
ганизациите и в обществото, както 
и прогнозирането на очакванията на 
хората в обществото. Познаването 
на ценностите предполага и извли-
чане на определени закономерности, 
разкриващи мотивационните подбу-
ди, определящи поведението на хора-
та.1,2,3 По този начин изучаването на 
особеностите на ценностите може 
да обогати и разшири нашите пред-
стави за свързаност с целите, стре-
межа към власт, лидерско поведение, 
стремеж към желание за, съхранява-
не на традицията и др.

сред опитите да се потърсят 
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отговорите на редица фундаментал-
ни въпроси, предполагащи обществен 
и организационен просперитет, е 
и въпросът на каква основа следва 
да се осъществява самото лидерско 
влияние. трябва ли решението да се 
търси в някакво предимство, висока 
информационна или властова позиция, 
превъзходство или и към повлияване 
на последователите на основата на 
познаване на вярванията и очаквани-
ята, чрез насочване на усилията за 
постигане на целите? Познаването 
на тази плоскост се очаква да под-
сили резултатите от дейността в 
организациите. тук са осъществени 
немалко изследвания, целящи да уста-
новят водещите променливи на ин-
дивидуално и на културно равнище – 
например могат да бъдат посоче-
ни: а. Bardi & S. Schwartz, 2003; S. 
Schwartz & T. Rubel, 2005; A. Hofer, J. 
Chasiotis & D. Campos, 2006. от кри-
тично естество е хората да се чувс-
тват повлияни, когато възприемат 
целта като етична, облечена в доб-
ри намерения и носеща перспектива 
за организацията. Постигането на 
всяка цел е функция и на волята на 
последователите да я осъществят.4,5 
ето защо като първа стъпка от 
серията усилия в тази посока е ус-
тановяване профила на ценностните 
предпочитания у хората в лидерски 
позиции, както и на останалите, кои-
то са в субординация с тях. един от 
съвременните доказали се и широко 
приложими модели е този на шалом 
шварц.6 резултатите от работата 
му са изследванията и публикациите 
в научните форуми на редица изследо-
ватели: M. Ros, S. Schwartz & S. Sur- 
kiss, 1999; J. Seligman, M. Olson & M. 
Zanna, 1996; M. Veraksalo, J. Lonnqvist, 
J. Lipsanen, & K. Helkama, 2009; L. 
Sagiv & S. Schwartz, 2000; C. Beierlein, 
E. Davidov, P. Schmidt & S. Schwartz, 
2012; к. байчинска, м. бакрачева, с. 
савова, 2009; к. байчинска, 2011; м. 
гарванова, 2009.

според представителите на 
структурно-съдържателния подход 
на шварц7,8 ценностите са „желани 
общи цели, които служат като воде-
щи принципи с различна значимост за 

човешкия живот“. изхожда се от до-
пускането, че те не са повлияни от 
ситуационни фактори, като се под-
чертава свързаността им с опреде-
лени мотивационни подбуди или цел, 
посредством която се съизмерват. 
налице са три универсални мотива-
ционни направления – потребности-
те на индивидите като биологични 
организми, координация на социал-
ното взаимодействие и съхранява-
не и добруване на социалната група. 
свързаността на трите групи пот-
ребности е от ключово значение за 
живота на хората, бидейки едновре-
менно субект и обект в социалното 
взаимодействие.

Първо, на индивидуално ниво 
шварц и билски9 извеждат 10 кате-
гории ценности: сигурност, конформ-
ност, традиция, доброжелателност, 
универсализъм, себенасоченост, сти-
мулация, хедонизъм, постижение и 
власт. специфичните характеристи-
ки на десетте ценностни категории 
могат да бъдат описани със следни-
те особености:

Сигурност – мотивационна цел: 
сигурност, хармония и стабилност в 
обществото (социалните очаквания 
и норми), във взаимоотношенията 
с другите и в личен план (сигурност 
в семейството, национална сигур-
ност, социален ред, чистота и реци-
прочност в подкрепата).

Конформност – мотивационна цел: 
въздържане и липса на импулсивност 
в действията, недопускане безпокойс-
тво и умишлена вреда за другите, не-
престъпване границите на социални-
те норми и очакванията на хората 
от широкия социум.

Традиция – мотивационна цел: 
уважение, ангажираност и подчине-
ние на обичаите и идеалите, които 
са продиктувани от традиционната 
култура, в съчетание с религиозните 
норми.

Доброжелателност – мотивацион-
на цел: запазване и окуражаване на 
проявите в посока към осигуряване на 
благополучие, с акцент върху хора, с 
които личността е в личен контакт.

Универсализъм – мотивационна 
цел: разбиране, признателност, толе-
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рантност и запазване на благополучи-
ето по отношение на всички хора и за 
живота изобщо.

Себенасоченост – мотивационна 
цел: независимост в мисленето и при 
избора на алтернатива за действие, 
създаване и изучаване на живота, не-
допускане на ограничения от външно 
наложени граници.

Стимулация – мотивационна цел: 
новости, вълнение, приятна възбуда 
при изследване на житейските пре-
дизвикателства.

Хедонизъм – мотивационна цел: 
удоволствие и чувствена наслада от 
задоволяване нуждите на организма.

Постижение – мотивационна цел: 
персонален успех и демонстриране на 
компетентност, в съответствие 
със социалните стандарти.

Власт – мотивационна цел: соци-
ален статут и престиж, контрол и 
доминиране над хората (харесва им 
другите да се подчиняват на техни-
те решения) и ресурсите.

ценностите според шварц10 са 
едновременно взаимодопълващи се 
и в конфликт помежду си. той опи-
сва девет такива двойки ценности – 
власт и постижение; постижение и 
хедонизъм; хедонизъм и стимулация; 
стимулация и себенасоченост; себена-
соченост и универсализъм; универса-
лизъм и доброжелателност; традиция 
и конформност; конформност и безо-
пасност; безопасност и власт, които 
приема за теоретично съвместими. 
единствено изключение прави връзка-
та между компонентите доброжела-
телност и традиция.

Противоположната мотивацион-
на тенденция води до възприемането 
за наличие на конфликт между кате-
гориите ценности. броят на комби-
нираните ценностни конфликти се 
определя от наличието на противо-
положна мотивационна насоченост в 
самите категории:

• универсализъм и доброжелател-
ност срещу постижение и власт;

• традиция, конформност, сигур-
ност срещу себенасоченост и стиму-
лация;

• хедонизъм срещу конформност и 
традиция;

• духовност срещу хедонизъм, 
власт и постижение.11

широка популярност през пос-
ледните години придобива т.нар. 
кръгова структура12 за представяне 
на ценностите (фиг. 1). тя има пре-
димството да онагледи посочените 
по-горе допускания и взаимовръзки. 
наличието на близост между кате-
гориите е индикатор за сходство, 
докато диаметралната противопо-
ложност – за противоречие. Плът-
ните черни линии отграничават и 
описват по-дълбинната структура 
на човешките ценности в две двойки 
противоречиви характеристики (вж. 
фиг. 1).

на второ място, според шварц13, 
едната двойка противоположни мо-
тивационни тенденции характеризира 
отношението на индивида към други-
те индивиди. това се изразява със себе- 
трансцедентиране и себеутвърждава-
не. себетрансцедентността се стре-
ми към унисон и еднаквост с всички 
останали, а себеутвърждаването – с 
отличаване и налагане на индивида над 
околните. второто направление опис- 
ва отношението към риска. двата 
възможни отговора на личността се 
свързват с толерантност или отхвър-
ляне на риска. на свой ред допускане-

фиг. 1. теоретичен модел  
на дименсионалната и категориалната 

структура на ценностите  
(Schwartz, 1999)
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то на риск се описва с откритост 
към промени и приемане на свободен 
избор в начинанията, а консерватиз-
мът – със стремеж към засилване на 
сигурността и запазване на статук-
вото такова, каквото е. байчинска14, 
анализирайки дименсиите в ценности-
те, смята, че не е сполучливо да се 
обсъждат в посока към по-добър или 
по-лош вид. единствено бихме могли 
да говорим за различно отношение на 
личността към риска и към основата, 
определяща потенциалните усилия на 
личността – към собствената лич-
ност или тази на другите.

третото абстрактно ниво на цен-
ностната система представя „ко-
лективно и индивидуално ориентира-
ната мотивация“. те се смятат и 
за най-дълбинното (базалното) ниво. 
категориите, съставящи дименси-
ите „откритост към промяна“ и 
„себеутвърждаване“, изразяват така 
наречените индивидуални интереси, 
а „консерватизъм“ и „себетрансцен-
дентиране“ – колективни интереси. 
Посочените по-горе дименсии и кате-
гории са представени вляво за инди-
видуално ориентираните ценности, а 
вдясно – за колективните ценности.

Цел на изследването
целта е да се изследва кръговата 

структура на теоретичния модел за 
ценностите на шварц във военна 
среда и да се установят профилът и 
водещите ценностни измерения при 
офицери от въоръжените сили на ре-
публика българия.

Задачи на изследването
Задачите са следните:
• да се проверят валидността и 

надеждността на въпросник SVS 58, 
(Schwartz, 2004) във военна среда:
Ø анализ на резултатите от ко-

релационния анализ;
Ø анализ на резултатите от фак-

торния анализ (PCA) и мдс (MDS) – 
със сурови и ипсатизирани стойности;
Ø потвърждаване на кръговия те-

оретичен модел на ценностите на 
шалом шварц;
Ø оценка на надеждността на 

въпросник SVS 58 (Schwartz, 2004).

• да бъдат установени актуал-
ните измерения и приоритети на 
ценностите на изследваните лица, 
както и йерархията им в различните 
оперативни нива у офицерите.

Извадка
изследвани са 267 офицери, нами-

ращи се на обучение във военна ака-
демия г. с. раковски“, от които 28 
жени и 239 мъже. средната възраст 
е 39,9 години, като са обхванати 
лица от 23 до 52 години. изследва-
нето е проведено от юни 2012 до 
април 2013 г.

Методи
За постигане на задачите в из-

следването е използван въпрос-
ник SVS 58, с автор шалом шварц 
(Schwartz, 2004). изследваното лице 
трябва да оцени степента на значи-
мост на всяка от 58-те ценности, 
като използва 9-степенна скала (от  
-1 – „противоположна на моите пред- 
почитания“, 0 – „не е важна“, до 7 – 
„изключително важна“). броят на ай-
темите варира между 3 и 8 за вся-
ка от категориите. ценностите са 
оценявани от изследваните лица от 
позицията на „ръководен принцип в 
моя живот“. списъкът на ценности-
те съдържа 30 терминални и 28 инс-
трументални ценности.

Основни променливи
анализиран е списък, състоящ се 

от 47 айтема, като са изключени оне-
зи, които са показали висока смислова 
многозначност, с цел по-висока чис-
тота на резултатите.

анализът на проявленията на цен-
ностните измерения на изследваните 
лица от гледна точка на структур-
но-съдържателния подход на шалом 
шварц изхожда от описанието на 16 
основни променливи: категориално 
ниво, дименсионална структура, ба-
зална структура.

категориалното ниво на ценнос-
тите се описва посредством де-
сет измерения. те са индикатор за 
присъствието на всяка от ценнос-
тните категории – себенасоченост, 
стимулация, хедонизъм, постижение, 
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власт, сигурност, конформност, тра-
диция, доброжелателност, универса-
лизъм. За всяко от изследваните лица 
е изчислена персоналната осреднена 
стойност за всяка от категори- 
ите.

дименсионалната структура на 
ценностите съдържа четири ориен-
тации – откритост към промени и 
консерватизъм, както и значимост 
на себеутвърждаването и себетранс- 
цедентиране. всяка от ориентаци- 
ите образува съответния полюс, 
като отразява степента на зна-
чимост в съответното биполярно 
измерение. осреднената стойност 
по дименсиите е измерител за пер-
сонална изразеност на категориите. 
съставени са от съответните кате-
гории ценности (разделени в четири 
групи), определени от отношението 
към другите индивиди и към риска.

базалната структура на ценност-
ната система формира две направле-
ния – значимост на колективните и 
на индивидуалните интереси. осред-
нените стойности по всяко от из-
меренията е изразител (показател) 
за степента на проява на оценките 
за петте категории, които го обра-
зуват. Индивидуалните интереси се 
формират от универсализъм, добро-
желателност, традиция, конформ-
ност, сигурност, а колективните – 
от власт, постижение, хедонизъм, 
стимулация, себенасоченост.

Статистически анализ
използваният статистически апа-

рат е SPSS 19. методите на анализ 
съответно включват: корелационен 
анализ (Pearson correlation), факторен 
анализ (PCA) и мултидименсионален 
анализ (MDS).

Получени резултати
според шварц десетте катего-

рии ценности са подредени в кръгов 
модел, като са налице определени за-
висимости на близост и на проти-
воречие. Потвърждаването на този 
модел ще се осъществи, като се тес-
тва по три различни начина: корела-
ционен анализ, факторен анализ, мул-
тидименсионален анализ – със сурови 

и коригирани стойности по десетте 
категории променливи.

Корелационен анализ
в чисто теоретичен план спо-

ред калинов15 (2010) и харалампиев16 
(2009), щом две скали са свързани 
помежду си, би следвало между тях 
да е налице и висока корелация, как-
то и малка дистанция в n-мерното 
пространство. коефициентите на 
корелация между десетте ценност-
ни категории са изчислени на базата 
на суровите и коригираните с MRAT 
(индивидуална средна) стойности. в 
долния ляв триъгълник на табл. 1 са 
показани стойностите на корелаци-
онните коефициенти със суровите 
стойности, а в горния десен – кори-
гираните (ипсатизираните). Прави 
впечатление фактът, че в първия 
случай всички коефициенти са с по-
ложителен знак. тук стойностите 
на корелация условно могат да бъ-
дат разгледани в две групи – с ниска  
(r ≤ 0,25) и висока (r ≥ 0,50) корела-
ция. съответно високите стойнос-
ти са индикативни за наличие на сил-
на връзка между ценностите, а нис-
ките коефициенти – за слаба връзка. 
анализът на стойностите обвързва 
високите коефициенти с категори- 
ите, които са във взаимовръзка, обус-
лавяща се от дименсионалната (тра-
диция – конформност – сигурност; 
власт – постижение – хедонизъм) 
и базалната структура на ценнос-
тите (конформност – традиция – 
сигурност – доброжелателство – 
универсализъм; власт – постижение – 
хедонизъм – стимулация – себенасо-
ченост).

във втория случай, където се изпол-
зват ипсатизираните стойности на 
категориите ценности, присъстват 
и корелационни коефициенти с поло-
жителен и с отрицателен знак. Полу-
чените резултати в по-добра степен 
осветляват степента на близост и 
конфликт между ценностите, въпреки 
промяната в степента на корелация 
между променливите. отчетливо мо-
гат да бъдат отчетени отрицателни-
те корелационни коефициенти между 
скалите, които са в конфликт.
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Мултидименсионен анализ (MDS)  
и факторен анализ (PCA)  

със сурови стойности

Първата стъпка в анализа е прила-
гането на мултидименсионен анализ, 
в съответствие с добрите практи-
ки при работа с този въпросник. от 
съществено значение в случая е рабо-
тата със суровите (некоригираните) 
стойности по скалите на въпросника 
при изчисляване на мултидименсион-
ния анализ (MDS) и факторния ана-
лиз (PCA).17,18,19,20 този анализ е в осно-
вата и на работата на шварц при 
съставянето на теоретичния модел 
на ценностите. изхождайки от те-
орията за многомерното скалиране, 
хората осъществяват субективните 
си оценки въз основа на сходството 
по интегрално свойство, което може 
да бъде репрезентирано по множест-
во прости признаци. Положението на 
дадена оценка в многомерното психо-
логическо пространство е функция на 
количеството интегрално свойство. 
допуска се, че разстоянието между 
две точки в пространството е функ- 
ция на степента на сходство меж-
ду съответните обекти – колкото 
по-високи са оценките на хората за 
сходството между два обекта, тол-
кова по-малко е разстоянието между 
съответните им точки. това раз-
стояние може да бъде представено 
посредством проекциите на точки-
те върху осите на пространството. 
По този начин пряк индикатор за 
наличието на сходство между оценя-
ваните белези е близостта помежду 
им. По-голямата близост е белег за 
по-голямо сходство между оценява-
ните характеристики.

в настоящия случай анализът е за-
даден в посока към оценяване наличи-
ето на близост между изследваните 
компоненти. на фиг. 2 са показани 
резултатите от мултидименсион-
ния анализ. високият коефициент на 
RSQ = 0,98 е индикатор за висока 
степен на съответствие между мно-
гомерния и двумерния модел на пред-
ставяне на резултатите. налице са 
известни изкривявания в анализа, ко-
ито ни отдалечават от търсеното 

сходство със заложените от шварц 
изисквания. има несъответствие 
в отстоянието между хедонизъм и 
стимулация, конформност и тради-
ция, власт и сигурност, както и по 
отношение на цялостното групира-
не на изследваните компоненти в 
структурата. този резултат съот-
ветства в малка степен на заложе-
ните изисквания към теоретичния 
модел на шварц за ценностите. За 
установяването на по-устойчиви ре-
зултати анализът на данните следва 
да продължи.

фиг. 3. факторен анализ  
на ценностите със сурови стойности

следващата статистическа про-
цедура беше осъществена с помощта 
на факторен анализ. извличането на 
компонентите бе заложено при два 
фактора с приложена варимакс ро- 
тация. така посоченият вариант на 

 фиг. 2. мултидименсионен анализ  
на ценностите със сурови стойности
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факторния анализ описва 62,1% от 
вариациите. в този случай KMO 
and Bartlett`s Test (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) е със 
стойност 0,88, което е индикатор за 
добра извадкова адекватност. същес-
твено е да се отбележи и това, че 
показаните резултати на фиг. 3 са 
на базата на единствено променли-
вите с водещо тегло. едновременно 
компонентите себенасоченост и пос-
тижение могат да бъдат оценени и 
групирани към фактор 1, където са 
категориите власт, хедонизъм и сти-
мулация. отчитайки тази находка, 
може да се допусне, че ротираната 
компонентна матрица диференцира 
единствено третото деление при 
ценностите – на динамична социална 
ориентация (индивидуален интерес) и 
консервативна социална ориентация 
(колективен интерес). оценката на 
групирането на ценностите и при-
емливите статистически резултати 
на фигурата не съответстват в не-
обходимата степен на очакваното. 
на следващо място резултатите от 
мултидименсионния и от фактор-
ния анализ се различават помежду си. 
като цяло може да се приеме, че лип-
сват доказателства за наличието на 
изискуемите взаимовръзки между от-
делните компоненти на ценностите.

По този начин може да се обобщи, 
че въз основа на получените резулта-
ти в двата анализа и работата със 
суровите стойности на категориите 
ценности не е възможно да бъдат 
доказани търсените зависимости 
между променливите величини в те-
оретичния модел на шварц.

Мултидименсионен анализ (MDS)  
и факторен анализ (PCA)  

с ипсатизирани стойности

ипсатизирането на стойности-
те по отделните скали предостави 
допълнителни възможности пред на-
стоящото изследване. мултидимен-
сионният анализ (вж. фиг. 4) устано-
ви четири области на групиране на 
компонентите на ценностите и два 
диаметрално противоположни сек-
тора. четирите области фиксират 

дименсионалната структура: себеут-
върждаване, отвореност към промя-
на, себетрансцендентност и косер-
ватизъм, а секторите – базалната 
структура: значимост на колектив-
ните и индивидуалните интереси. 
въпреки преливането на компоненти 
между областите може да се приеме, 
че е спазена структурата в теоре-
тичния модел на шварц. Проверката 
за противоположност на мотиваци-
онната тенденция между двойките 
ценности, намиращи се в противо-
вес, установи съответствие. ста-
тистическите параметри (RSQ = 
0,94) и получените резултати дават 
основание да се предположи, че мул-
тидименсионният анализ с ипсатизи-
рани стойности постига близост с 
теоретичния модел.

фиг. 5. факторен анализ  
на ценностите с ипсатизирани  

стойности

 фиг. 4. мултидименсионен анализ  
на ценностите с ипсатизирани  

стойности
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факторният анализ изследва от-
ново водещите две направления в 
подредбата на компонентите ценнос-
ти и проекцията върху двумерното 
пространство. резултатите, пока-
зани на фиг. 5, в значителна степен 
са в унисон с установеното по-горе и 
може да се приеме, че потвърждават 
тези от мултидименсионния анализ. 
и в този анализ е запазено общото 
разположение на компонентите себе-
насоченост и сигурност в един квад-
рант, както и относителното от-
стояние между компонентите. на- 
лице е специфика, която не се разли-
чава чувствително от емпиричните 
резултати в други изследвания.21,22 
особеностите, които са предмет на 
настоящия анализ, биха могли да са 
в резултат на организационната спе-
цифика, определящи облика на тази 
извадка.

Оценка на компонентите,  
съставящи дименсионалната  

и базалната структура  
на ценностите

Получените резултати в предход-
ните анализи показват съответстви-
ето на десетте ценности с теоре-
тичния модел на категориално ниво. 
следващата стъпка в анализа изисква 
оценяване вида и степента на съот-
насяне между дименсионалната и ба-
залната структура на ценностите. 
За целта бе използван корелационен 
анализ. анализът на дименсионалната 
структура установи липса на корела-
ция между откритост към промяна 
и себеутвърждаване, както и между 
консерватизъм и себетрансцедентира-
не. този резултат бе напълно очакван 
с оглед на изходните допускания на 
шварц23 за наличие на противополож-
на мотивационна тенденция между 
срещуотстоящите категории ценнос-
ти. Поради тази причина бе устано-
вена значима отрицателна корелация 
единствено между откритост към 
промяна и консерватизъм (r = -0,54), 
както и между себеутвърждаване и се-
бетрансцедентиране (r = -0,51). изис-
куемият теоретичен минимум е при 
корелационен коефициент над 0,5.24 в 
настоящия случай, въз основа на по-

лучените резултати, би могло да се 
отчете наличие на съответствие със 
съществуващите изисквания за про-
тивоположни мотивационни нагласи в 
структурата на ценностите.

оценката на базалната струк-
тура на ценностите се отнася до 
структурирането на колективните 
и индивидуалните интереси у лич-
ността. съответно измеренията на 
откритост към промяна и себеут-
върждаване формират индивидуални-
те интереси, а консерватизъм и се-
бетрансцендентност – колективни-
те интереси. в този случай се уста-
нови значима отрицателна корелация 
със стойност r = -0,81.

Последните два резултата от 
анализа могат да бъдат приети като 
потвърждение до голяма степен за 
наличието на противоположни харак-
теристики между изследваните вели-
чини, както и между съставящите ги 
компоненти. това дава основание да 
се твърди, че е потвърдена вътреш-
ната валидност на въпросник SVS 58 
за офицери от въоръжените сили.

Надеждност на скалите  
на въпросника

надеждността на скалите на 
въпросника варира между 0,61 < α < 
0,79, а за целия въпросник е α = 0,92. 
Получените резултати са приемли-
ви, въпреки граничните стойности 
за категориите хедонизъм (α = 0,61) 
и власт (α = 0,64).

Получените резултати в точка 1-ва 
до 5-а дават основание да се приеме, 
че е изпълнена успешно първата из-
следователска задача. установени 
са надеждността и вътрешната 
валидност на въпросника. Предстои 
да бъдат анализирани йерархията на 
ценностите у изследваните лица в 
настоящата извадка.

Измерения и йерархия  
на ценностите на офицерите
Хоризонтално-вертикален модел  

на ценностната система
в съответствие с приетите прак- 

тики за работа с въпросника са из-
вършени следните емпирични про-
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цедури с получените резултати по 
категориите ценности25 (байчинска, 
2009):

• прилага се т-тест за всяка двой-
ка ценности, за да се установи на-
личието на значима разлика между 
тях;

• приписва се ранг на всяка кате-
гория от 1 до 10;

• категории, при които не е уста-
новена значима разлика от т-теста, 
следва да получат един и същ ранг в 
йерархията на категориите.

анализът на данните, представе-
ни в йерархичен ранг, постави цен-
ностите сигурност, доброжелателс-
тво и себенасоченост като категории 
във водеща позиция при офицерите, 
а ценностите власт, стимулация и 
хедонизъм – като най-ниско оценени 
в йерархията. освен това след от-
читане на резултатите от т-теста 
бяха установени шест нива. Запазва 
се водещата позиция на категориите 
сигурност, доброжелателство и себе-
насоченост. единствено сигурността 
се отличава отчетливо като харак-

теристика, която е оценена в най-
ниска степен от изследваните лица. 
резултатите са показани в табл. 2.

следващата стъпка в анализа цели 
построяване на вертикалната (йерар-
хичната) структура на ценностите. 
За целта, отчитайки изискванията на 
базалната структура на ценностите 
и получените резултати в табл. 2, 
беше съставен общият структурен 
модел на категориалната йерархия на 
ценностите (фиг. 6). с кръг са показа-
ни категориите ценности, описващи 
колективните интереси, а с триъгъл-
ник – индивидуалните интереси.

Анализ на измеренията  
на ценностите на офицерите

Посочените резултати в табл. 2 
и фиг. 6 представят профила на ка-
тегориалното и базалното ниво на 
изследваните лица. военната органи-
зация е един от стълбовете на нацио-
налната сигурност и хората, работе-
щи в нея, се възприемат като пред-
поставка за обществена стабилност 

Таблица 2
Средни стойности и йерархия на десетте категории ценности

Категории  
ценности

Средна стойност 
(ипсатизирани 
стойности)

Йерархичен ранг  
(без отчетено ниво  
на значима разлика)

Присвоен ранг  
(с отчетено ниво  

на значима разлика)
себенасоченост 
(Self Direction) 0,47 3 1

стимулация 
(Stimulation) -0,79 9 5

хедонизъм 
(Hedonism) -0,65 8 5

Постижение 
(Achievement) 0,29 4 2

власт (Power) -1,11 10 6
сигурност (Security) 0,57 1 1
конформност 
(Conformity) -0,21 6 4

традиция (Tradition) -0,62 7 5
доброжелателство 
(Benevolence) 0,55 2 1

универсализъм 
(Universalism) 0,10 5 3
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(в унисон с очакванията на обще-
ството), както и за организационния 
и индивидуалния растеж. освен това 
изискването за вземане на вярно ре-
шение в командната практика пред-
полага познаване на проблематиката 
и спецификата в армията. осъщест-
вяването на растежа на организация-
та и на хората, служещи в нея, изис-
ква от съвременните военни лидери 
персонална готовност и способност 
да вземат самостоятелни решения, 
освобождаване от външно наложе-
ни граници, както и взаимовръзки с 
външни за военната организация ин-
ституции. именно тук се откроява 
и друг важен момент – пряката ан-
гажираност и пълната отговорност 
на военните лидери за личния състав 
на тяхно пряко подчинение. Принцип, 
с който нашата армия е широко 
популярна в обществото, както и 
в самата военна организация. оча-
кваният краен резултат е насочен 
към осигуряване просперитета на 
групата, командвана от съответ-
ния военен лидер, което е неговата 
първостепенна цел. в потвърждение 
на горните аргументи са и установе-
ните водещи ценностни категории в  
йерархията – сигурност, себенасоче-
ност и доброжелателност.

категорията постижение за-
ема втори ранг във вертикалната 
структура на ценностите. Потреб-

ността от персонален успех, чрез 
демонстриране на компетентност, 
е индикатор за лидерски потенциал 
и заявка за растеж. може да бъде 
изразено посредством създаване на 
стимулираща и предвидима работна 
среда, креативност, завършеност на 
намеренията, уважение към други-
те, толерантност към различията 
в мисленето. или действия, в които 
военният лидер е активната страна, 
търсеща и постигаща успех в начи-
нанията си. съществен момент е, че 
себедоказването в йерархията на цен-
ностите е едва след осигуряването 
на условията за успех на останали-
те (сигурност и доброжелателност). 
тази находка може да се приеме за 
очаквана и в унисон с отговорности-
те на офицерите.

Универсализмът заема трети ранг 
в йерархията. изхождайки от трите 
функции на въоръжените сили, офи-
церите поставят ангажираността 
към благополучието на цялото обще-
ство достатъчно високо в оценки-
те си. въпреки специфичните задачи, 
които изпълняват военнослужещите, 
лидерите им се смятат за пряко ан-
гажирани с необходимостта резулта-
тите от тяхната работа да не са 
самоцелни, а насочени към създаване 
на условия за просперитет на всички 
в обществото.

Конформността като мотива-

фиг. 6. общ структурен модел на категориалната йерархия на ценностите
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ционна тенденция е четвърта. рес-
пондентите споделят виждането, че 
вземането на решения е резултат 
по-скоро не на невъздържаността, 
импулсивността или арогантността, 
а на високия личностен самоконтрол, 
познаването на средата и партньо-
ра/те при търсене и намиране на ре-
шение. в този смисъл постигането 
на консенсус, без да бъдат увредени 
двустранните отношения, е търсе-
ният ефект. За разлика от отноше-
нията в бизнеса или в областта на 
услугите, където клиентът за в бъде-
ще би могъл да избере друг партньор 
за своите цели, в армията нещата не 
стоят така. във въоръжените сили 
би било деструктивно в дългосрочна 
перспектива, ако начините на общу-
ване и вземане на решение не щадят 
взаимоотношенията между страни-
те в контакта. в случаите на въз-
никване на колизии между партньо-
рите те биха затруднили последва-
щите взаимоотношения, а оттам и 
процеса на поставяне и постигане на 
целите пред подразделението и фор-
мированието като цяло.

ценностите от пети ранг се 
заемат от традиция, хедонизъм и 
стимулация. разнообразието от из-
пълнявани дейности, в съчетание с 
високата динамика на възникване и 
решаване на проблематиката, пос-
тавя стимулацията в градацията в 
по-нисък ред. именно спецификата 
на работата на военнослужещите би 
могла да бъде определена като влиза-
ща в противовес с мотивационната 
цел на стимулацията – получаване на 
вълнение, новости, предизвикателс-
тво. на следващо място хедонизмът 
също очаквано е ранжиран с по-ни-
сък ранг. въз основа на посочените 
по-горе особености на военната ор-
ганизация – мястото и времето за 
изпитване на вътрешна наслада от 
задоволяването на физиологични пот-
ребности и от преживяването на 
удоволствие вследствие на удовлет-
ворено желание, няма как да бъдат 
посочени като приоритетни. кате-
горията традиция също е класирана 
в този ранг. военната организация 
е акумулирала специфична субкулту-

ра. широка популярност е добил спи-
съкът с водещите армейски ценнос-
ти в редица армии – членки на нато: 
изпълнение на дълга към родината, 
честност, уважение, доблест, лоял-
ност, смелост и самоотвержена служ-
ба. те са свързани не само с начина 
на изпълняване на задълженията от 
военнослужещите, но и с „уважение, 
подчинение и приемане на обичаите и 
идеите, които дадена субкултура на-
лага на личността“. отчитайки спе-
цификата на дискутирания проблем, 
бе очаквано точно традицията да за-
еме подобаващ по-висок ранг. години-
те на преход във военната система, 
изискванията за постигане на нови 
стандарти, зачестилата промяна на 
редица организационни изисквания са 
набор от потенциални причини, ко-
ито да предположат избора на офи-
церите в настоящото изследване, 
като оценят традицията в по-долен 
порядък.

сред категориите ценности с най-
нисък приоритет е поставена власт-
та. в строго йерархична организация 
като военната се предполага именно 
принципът на единоначалието да даде 
тласък към акцентиране върху ефек-
тите на проява на доминантност и 
подчинение у офицерите. всъщност е 
възможен и друг поглед. Притежава-
нето на власт, с цел доминиране над 
другите, не се възприема като са-
моцел от офицерите. Потребност-
та от получаване на допълнителен 
статус, престиж, усещането за до-
миниране и контрол над хората не 
е притегателно за българските офи-
цери. Зрялата, изградена личност, с 
доказан авторитет в професията си, 
ориентирана приоритетно към орга-
низационния растеж, не се нуждае 
от допълнително демонстриране на 
своя успех. българските офицери, на-
следници на принципите, издигнати 
от пионерите в нашето армейско 
лидерство, като дрангов, кирков и 
дървингов, споделят, че за военния 
лидер е от критично значение дали 
е успял да превърне подчинените си 
в свои последователи, предвождайки 
ги в опасните начинания в тяхната 
професия.
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необходимо е да бъде посочен и още 
един съществен момент в настоящия 
анализ. общата категориална йерар-
хия на ценностите се характеризира 
с отчетлива вертикална диференци-
раност на базалната структура. йе-
рархията на ценностите всъщност е 
в противовес. акцентът в горната 
половина на общия структурен модел 
е върху групата на колективните ин-
тереси, а в долната половина – върху 
индивидуалните интереси. това е ин-
дикатор, че мотивационните цели са 
приоритетно ориентирани към успеха 
на хората и интересите на военната 
организация, а едва на втори план – 
на личността. тази находка е в пот-
върждение на интересите на армията 
и изцяло в унисон със специфичната 
военна организационна култура.

резултатите в шеста точка ус-
тановиха актуалните измерения и бе 
анализирана йерархията на ценнос-

тите у офицерите от въоръжените 
сили. с това се изпълнява и втората 
изследователска задача.

бихме могли да обобщим, че е 
постигната и целта в настоящото 
изследване, като е потвърдена рабо-
тоспособността на въпросника SVS 
58 с автор шалом шварц във военна 
среда. Произтичащите възможности 
за военната организация от познава-
не на йерархията на ценностите у 
българските военни лидери могат да 
бъдат проектирани на различни плос-
кости – национална, организационна 
и персонална. изучаването на моти-
вационните приоритети по отно-
шение на йерархичната структура 
на ценностите и обвързването им с 
други фактори и характеристики на 
личността биха могли да гарантират 
по-завършен поглед върху актуалните 
предизвикателства и тенденции пред 
хората в лидерски позиции у нас.
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Политика За сигурност

изборната победа в президент-
ската надпревара от пролет-
та на 2012 г. на лидера на 

сръбската прогресивна партия то-
мислав николич, известен със своя 
открит национализъм и неотстъпчи-
вост по въпросите за косово, създа-
ва впечатление за край на усилията 
за регулиране на отношенията между 
сърбия и косово. според много твър-
дения точно „отстъпките“ и прего-
ворният процес между Прищина и 
белград, започнат на 8 март 2011 г. 
в брюксел от екипа на президента 
демократ борис тадич, са повлияли 
негативно върху вота и са главната 
причина за изборната загуба на про-
европейските демократични сили.

опасенията за край на процеса на 
нормализиране на твърде усложнени-
те отношения между сърбия и ко-
сово допълнително получават импулс 
от сформираната коалиция между 
националистите и социалистите. 
Положението напомня края на 90-те 
години, когато дясната сръбска ра-
дикална партия начело с томислав 
николич активно подкрепя слободан 
милошевич по време на войната в 
косоово през 1999 г. изборът на ми-
нистър-председател в лицето на ли-
дера на социалистическата партия 

на сърбия ивица дачич, известен 
като „малкия слобо“ поради факта, 
че е говорител и един от най-близки- 
те партийни другари на слободан ми- 
лошевич, също не дава надежди за про- 
дължаване на преговорния процес.1

оказва се обаче, че предизборната 
митингаджийска реторика се различа-
ва от реалната политика. Привлича-
нето на изборни гласове с говорене на 
хората това, което желаят да чуят, 
не съвпада с политическите стъпки, 
които сърбия е принудена да извър-
ви. в условията на остра финансова 
и икономическа криза, политическа 
обърканост, идеологически хаос и во-
енна немощ страната се нуждае от 
спешни преговори и заем от между-
народния валутен фонд, както и от 
подкрепата на европейския съюз, без 
която трудно се справя със социал-
но-икономическата ситуация.

управляващите в Прищина също 
не са склонни на компромиси, но са 
изцяло финансово зависими от евро-
пейския съюз. главното условие на 
международните институции и пре-
ди всичко на ес е продължаване на 
замразените преговори между сър-
бия и косово, постигане на реален 
напредък и подписване на конкретни 
споразумения.

ПерсПективата  
на Помирението  

между сърбия и косово
Професор д-р Наталия БЕКЯРОВА

The paper „The Perspective of the Reconciliation Beteen Serbia and Kosovo” analyzes the 
relations between Serbia and Kosovo after the signing of the Agreement of 19 April 2013. It 
discusses the main issues between the two countries and the possible involvement of the Serb 
population of Kosovo in the local elections on 3 November 2013. These elections have to create 
the conditions for establishing new institutions under the laws of the Republic of Kosovo.

Key words: negotiation, agreement, elections, new institutions.
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Преговорите, които първоначално 
започват на 8 март 2011 г., са ба-
зирани на съгласувана със сръбската 
страна резолюция от 9 септември 
2010 г. на оон, която призовава 
дипломациите на белград и Прищина 
към диалог в името на „мира, сигур-
ността и стабилността в региона“2. 
документът е приет без гласуване, 
като не е пропуснато позоваването 
на позицията на международния съд 
в хага от юли 2010 г., според която 
едностранното обявяване независи-
мостта на косово не противоречи 
на международното право. Прегово-
рите вървят трудно и често се пре-
установяват.

всяка от страните се придържа 
към принципните си позиции. сърбия 
не приема разговори за признаване 
на косово, стреми се да преговаря 
предимно по технически въпроси и 
по теми, свързани с икономическо-
то положение и социалния статус 
на косовските сърби, борбата сре-
щу трансграничната престъпност, 
съдбата на безследно изчезналите 
по време на конфликта, свободата 
на движение, граничния, митничес-
кия контрол и др. дипломацията на 
косово пък многократно обявява, че 
няма да допусне компромис по въпро-
сите на независимостта и територи-
алната цялост на Косово.

до пролетта на 2013 г., въпреки 
противоречията и на пръв поглед не-
решимите проблеми, сърбия и косово 
успяват да организират съвместен 
контрол над контролно-пропускател-
ните пунктове по все още правно не-
регламентираната си граница. дого-
варя се плащането на мита и данъци 
на граничните пунктове и се пред-
вижда събраните средства да попъл-
ват специален фонд за развитие на 
общините в северно косово. с това 
решение за първи път се разглеждат 
проблемите на сръбското население 
в северните косовски общини. об-
менят се служители за връзка меж-
ду косово и сърбия, които не раз-
полагат с дипломатически статут. 
въпреки това на тях се разчита да 
подобрят комуникацията между две-
те държави. до дипломатически от-

ношения не се стига, защото това 
би означавало белград да признае  
държавния суверенитет на косово.

СПОРАЗУМЕНИЕТО

Подновяването на преговорния 
процес през пролетта на 2013 г. е 
предшествано от среща на 19 ок-
томври 2012 г. в брюксел между 
министър-председателите на двете 
страни, както и на президентите 
на 6 февруари 2013 г. специално за 
преговорния процес сръбската скуп-
щина гласува резолюция, в която се 
подчертава, че приема воденето на 
преговори в името на европейската 
интеграция на страната.

Подновяването на преговорите в 
брюксел по време на поредния десе-
ти кръг от 19 април 2013 г. започва 
с подписване на споразумение между 
белград и Прищина за нормализиране 
на отношенията. то пак е резултат 
на усилията на международната об-
щност и преди всичко на ес, който 
е неотменен посредник между двете 
страни. лидерите на съюза катего-
рично обявяват, че напредъкът на 
сърбия и косово по пътя на европей-
ската интеграция ще зависи преди 
всичко от нормализирането на от-
ношенията помежду им. той поема 
конкретен ангажимент преговорите 
за членство на сърбия да започнат 
не по-късно от януари 2014 г.3 на 
косово се гарантират преговори по 
споразумение за стабилизиране и асо-
цииране, което е най-ранната стъпка 
към европейската интеграция.4

брюкселското споразумение меж-
ду сърбия и косово съдържа 15 точ-
ки. Първоначално не са официално 
обявени, но впоследствие докумен-
тът е публикуван в интернет5, а от 
текстовете става ясно, че основна-
та му цел е постигане на съгласие по 
принципите за управление и нормали-
зиране на отношенията.

в основата на споразумението 
е стремежът да се формират нови 
институции в северно косово, кои-
то да са приемливи както за двете 
преговарящи страни, така и за ко-
совските сърби. ето защо най-голя-
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мо внимание в преговорния процес се 
обръща на статута на общините в 
северно косово. там живеят около 
40 000 души сръбско население, което 
разполага със свои, паралелни сръб-
ски структури. както е известно, 
белград контролира тези структури 
и особено изградените в областта 
на здравеопазването, образованието 
и правосъдието, които са под ръко-
водството на ресорните министри в 
белград и получават финансова под-
крепа от там. освен това в ръцете 
на местното сръбско население са 
създадените структури и сили за си-
гурност, което не позволява Прищина 
да установи контрол над въпросните 
северни общини.

За да се преустанови тази прак-
тика и да се решават по-успешно 
проблемите на сръбското население 
в северната част на косово, е пред-
видено в четирите сръбски общини – 
лепосавич, Зубин поток, северната 
част на косовска митровица и Зве-
чан, населени главно със сърби, да се 
формира асоциация на сръбските об-
щини, която сърбите наричат „съюз“ 
на общините. към нея могат да се 
присъединят и други общини, но при 
условие, че това се приема от до-
говарящите се страни. асоциацията 
на общините трябва да има статут, 
базиран на съответен закон, а раз-
витието и дейността ù ще зависят 
до голяма степен от решенията на 
съставящите я общини.

юридически гаранции за създа-
ването на новата институция са 
конституционните разпоредби и за-
коните на косово. в точка трета 
специално се казва, че асоциацията 
(съюзът) ще се изгради на същата 
основа и ще има същият статут, с 
какъвто разполагат и други подобни 
структури на гражданите на косово. 
това предполага избирането на прези-
дент, вицепрезидент, народно събра-
ние и съвет, който да олицетворява 
изпълнителната власт.

специално се посочва, че в съот-
ветствие с компетенциите, гаран-
тирани от европейската харта за 
местно самоуправление и законите 
на косово, различните райони ще си 

сътрудничат в рамките на своите 
пълномощия. Посочват се области-
те на компетентност на асоциа-
цията на сръбските общини, които 
са предимно в областта на иконо-
мическото развитие, планирането 
на стопанския живот, както и на 
образованието и здравеопазването. 
възможно е допълване на тези пъл-
номощия по решение на централната 
власт в Прищина.

в подписания документ специално 
се посочва, че в косово следва да се 
изгради една полицейска сила. За целта 
полицията в северно косово следва 
да бъде интегрирана в рамките на 
косовската. съответно работните 
заплати на полицаите трябва да се 
плащат от бюджета на тази поли-
ция. договаря се сътрудниците на 
сръбските структури за сигурност в 
северно косово да получат назначе-
ние в косовските сили за ред и сигур-
ност.

важна част от ангажиментите 
на асоциацията (съюза) е да пред-
лага косовски сърбин за свой канди-
дат за началник на полицията. той 
трябва да бъде назначаван от ми-
нистерството на вътрешните ра-
боти в Прищина. Полицейските слу-
жители в сръбските общини също се 
предвижда да бъдат от средите на 
местното сръбско население.

що се отнася до етническия 
състав на полицейските сили в райо-
ни като южна митровица, скенде-
рай и вучитрън (разположени също в 
северно косово, но с преобладаващо 
албанско население), в тях следва да 
се назначават косовски албанци със 
свои командири.

друг кръг от договорени спора-
зумения предвижда интегриране на 
съдебните институции в рамките на 
законодателството на Косово. апе-
лативният съд в Прищина формира 
отделение, съставено от косовски 
сърби, и следва да работи в райони-
те, където сръбското население е 
преобладаващо. седалището на това 
отделение се предвижда да бъде в се-
верна митровица.

друга тема в преговорния процес 
и подписаните споразумения е тази 
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за енергетиката и телекомуникаци- 
ите. По тези жизненоважни пробле-
ми се планира нов кръг от преговори 
и се поставя срок за подписване на 
конкретно споразумение до 15 юни 
2013 г.

Посочените договорености се 
предвижда да влязат в сила след про-
веждането на местни избори на 3 но-
ември 2013 г. те ще се организират 
от оссе в съответствие с между-
народните стандарти и законите на 
косово.

един от най-спорните въпроси е 
този за членството на Косово в меж-
дународни организации. след няколко 
редакции двете страни се съгласяват 
на текст, според който страните се 
ангажират с „неблокиране на сърбия 
и косово в процеса на европейската 
им интеграция“6. това се отнася как-
то до дипломацията на договарящи-
те се страни, така и до евентуално-
то търсене на помощ и съдействие 
от други международни играчи.

Подписаният документ е одобрен 
и приет от правителствата и парла-
ментите на двете държави. решено 
е в срок до 26 април 2013 г. всяка от 
страните да разработи и утвърди 
план за реализация на подписания до-
кумент. наред с това под ръководс-
твото на европейския съюз следва 
да се създаде комитет за осъщест-
вяване на споразумението.

официалните власти както в бел-
град, така и в Прищина представят 
споразумението за свой успех. спо-
ред сръбския вицепремиер александър 
вучич в документа са приети всички 
предложения на белград и по много 
добър начин са защитени интереси-
те на сръбското население в косово. 
набляга се върху обстоятелството, 
че белград е получил „билет“ за ес.

в коментарите си косовският 
министър-председател хашим тачи 
прави друга интерпретация на съби-
тията. според неговото изказване 
в брюксел непосредствено след под-
писването на споразумението то 
„гарантира суверенитета и тери-
ториалната цялост на косово. Пара-
фираният договор е между две държа-
ви и представлява де юре признаване 

на косово от сърбия“. той отправя 
покана към страните, които още не 
са признали косово, да го направят 
в най-кратки срокове, защото пред-
стои приемането му в оон. това 
изказване е по-скоро израз на стре-
межа да се представи желаното за 
действително, отколкото на реална 
преценка за смисъла и перспективи-
те на договорените компромиси.

непредубеденият поглед катего-
рично показва, че подписаното спо-
разумение е отстъпление от тра-
диционно заявяваната политика на 
република сърбия спрямо косово и 
е много важна стъпка по пътя на 
неговото окончателно признаване. 
Приемането на конституцията 
и законите на република косово за 
действащи и на територията на 
сръбските общини в северните час-
ти на страната доказва убедително 
това. решенията за подчинеността 
на полицейските сили в сръбските 
общини допълнително аргументи-
рат подобна теза. По тази причина 
се срещат квалификации, че полити-
ката на правителството на ивица 
дачич е „капитулация“ пред кауза-
та „сърбия в европейския съюз“, че 
белград е жертва на маниакалното 
си желание да бъде част от евро-
пейския съюз и извършва „поредното 
престъпно предателство“.7 в меж-
дународния печат се коментира, че 
подобна политика е най-силният тла-
сък към осъществяване на проекта 
„велика албания“. сръбското прави-
телство е обвинявано, че не е научи-
ло уроците и не е извлякло поуки от 
събитията в сръбска краина, босна, 
сега косово, а следват още войводи-
на и рашка...8 твърди се, че за разлика 
от правителствените среди, голяма 
част от сръбските граждани биха 
желали членство не в европейския 
съюз, а в организацията на договора 
за колективна сигурност, доминира-
на от русия.

обратно на това разбиране, в 
Западна европа и в политическите 
кръгове на европейския съюз прего-
ворният процес в брюксел и подпи-
саното споразумение се определят 
като „исторически“.9
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най-важният въпрос е доколко 
Белград и Прищина видимо и устойчи-
во подобряват отношенията си. как-
то обикновено става в политиката, 
най-трудната част е изпълнението 
на поетите ангажименти. Затова 
още през май сърбия и косово съгла-
суват план за изпълнение на брюк-
селското споразумение, в който са 
залегнали предимно въпроси, свърза-
ни с правораздаването, с участието 
на сръбското население в местните 
избори на 3 ноември 2013 г. в косо-
во, както и с различните аспекти на 
полицейската работа. Постът на 
служител за връзка в белград заема 
валдет садику, който до неотдавна 
е посланик на косово в хърватия.10

бързо става ясно, че брюксел- 
ското споразумение не води до ре-
шителна промяна в отношенията 
между двете страни и това се пот-
върждава от реакцията на местни-
те граждани.

РЕАКЦИЯТА

споразумението и неговите конк-
ретни решения не са популярни сред 
огромната част от сръбското насе-
ление, както и сред косовските ал-
банци.

сръбското население в косово, ко-
ето дълго време се надява статутът 
му да се определи чрез референдум, 
се чувства излъгано и предадено от 
властите в белград. то настоява да 
се отхвърли подписаното споразуме-
ние, защото не отговаря на инте-
ресите на косовските сърби. те се 
интересуват преди всичко дали ще 
получат правото на сръбски лични 
документи и сръбско гражданство, а 
не от правната система и етничес-
кия състав на полицейските сили.11 
Заявяват, че ще се борят чрез „про-
тестни митинги, барикади и бойко-
тиране на местните избори, прове-
дени по системата на косово“.12

в белград се организират протес-
ти с искане за оставката на прези-
дента т. николич и министър-предсе-
дателя и. дачич, които били предали 
косово.13 лозунгите на протестира-
щите са: „косово е сърбия, нямаме 

нужда от европейския съюз“, „не се 
отказваме от косово и метохия“ и 
др.14

брюкселското споразумение се 
приема негативно както от сръбско-
то население, така и от косовските 
албанци. сърбите са скептични и сред 
тях се наблюдава отчуждаване от по-
литиката на белград. те настояват 
за анулиране на решенията и прекра-
тяване на всякакви договорки. ярък 
израз на това е, че на 4 юли 2013 г. 
гражданите от четирите сръбски об-
щини в северно косово създават свое 
„временно събрание“. те заявяват, че 
не приемат и няма да прилагат брюк-
селското споразумение, както и да се 
съобразяват с решенията и законите 
на властите в Прищина.15 категорич-
ни са, че няма да живеят според прав-
ните норми на незаконно създадена и 
непризната държавност.16 радикални-
те сили и голяма част от гражданите 
на сърбия поддържат това станови-
ще. всички се страхуват, че Прищина 
ще се опита да наложи властта си 
чрез структурите на министерство-
то на местното самоуправление, ко-
ито се разкриват в северните зони 
на косовска митровица, както и чрез 
различните програми за подпомагане 
на социално слабите сръбски семейс-
тва.

официален белград категорично 
се разграничава от действията на 
местното сръбско население в косо-
во и настоява гражданите да се по-
учат от историята. въпреки това 
липсата на категорично осъждане 
от страна на официалната власт 
в белград на органите за „временно 
местно самоуправление“ в косово 
допълнително изостря отношенията 
между белград и Прищина.17

За косовските албанци споразу-
мението е от полза единствено за 
усилията на сърбия да подхване про-
цес на преговори за членство в ес. 
в същото време за албанците в ко-
сово не се предлага нищо конкретно, 
защото дори не се обсъжда важният 
въпрос за либерализация на визовия 
режим. не се оправдават очаквани-
ята за скъсяване на дистанцията за 
членство в ес или за признаване от 
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страна на република сърбия.18 хора-
та са притеснени, че съществуват и 
други клаузи в брюкселското споразу-
мение, които на са публично обявени, 
че не са наясно какво ги очаква. най-
радикални са косоварите, членове на 
движението за самоопределение. те 
са против какъвто и било диалог 
между белград и Прищина, а лидерът 
на движението албин курти много-
кратно настоява за налагане със сила 
властта на косовските албанци в се-
верните зони.

междувременно с резолюция от 
6 юни 2013 г. парламентът на репуб-
лика косово поставя въпроса за ре-
ципрочност на правата на косовски-
те албанци, населяващи долината на 
Прешево. става въпрос за основните 
етнически, граждански и политичес-
ки права на албанците от Прешево, 
медведжа и буяновац. настоява се 
те да разполагат със статут, който 
да бъде еднакъв с този на сръбското 
население в северно косово.19 сърбия 
традиционно поддържа позицията, 
че спазва стриктно правата на ал-
банците, произтичащи от вътрешно 
законодателство, както и от между-
народноправните актове по отноше-
ние на етническите малцинства. що 
се отнася до социалните и икономи-
ческите проблеми на албанското на-
селение, предстои още много работа, 
а успехите ще зависят от общото 
финансово и икономическо състояние 
на държавата.

ДЕЛОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ

активно се работи за нормализи-
ране на деловите отношения между 
двете страни и подобряване на усло-
вията за развитие на бизнеса. на 24 
юли 2013 г. е подписано споразумение 
между търговските палати на косо-
во и сърбия, с което се активизи-
рат процесите на стабилизиране на 
отношенията между бизнес средите 
в двете страни. Предвижда се съз-
даване на работни групи, които да 
се занимават с нерешените въпроси, 
сред които са тези за митническата 
документация, разнообразните про-
блеми по фактурирането на стоките 

и плащането на ддс и много други. 
Предстои разглеждане на въпросите, 
свързани с транспорта, обмена на 
персонал, прилагането на правилата 
на цефта за дистрибуцията на сто-
ки и премахването на нетарифните 
бариери

Подобно на политическите и фи-
нансово-икономическите проблеми са 
много и трудно решими. например 
сръбската страна настоява за фи-
нансова компенсация заради прода-
дените в процеса на приватизация 
сръбски държавни дружества на те-
риторията на съвременно косово. 
Пресмятанията, които прави сръб-
ската търговска камера, показват, че 
става въпрос за продадени на частни 
лица 720 фирми на стойност над 600 
млн. евро.20 голяма част от тях са 
създадени благодарение на инвести-
ции от белград или от други бивши 
югославски републики, защото преди 
разпадането на югославия до 2% от 
бвП на съюзната държава са инвес-
тирани за стимулиране на икономи-
ческото развитие в косово. По данни 
на търговската камара само сърбия 
е осигурила около 40% от 3,29 млрд. 
евро, инвестирани в косово за перио-
да от 1965 до 1990 г.21

настоява се, че стойността на 
предприятията е умишлено силно за-
нижена, а в някои случаи цената е 
десетократно по-ниска. отправя се 
и упрек, че продажбата е според ет-
ническата принадлежност на купува-
чите, като се толерират албанците. 
според сръбската страна това пра-
ви приватизацията незаконна.

сръбската страна проявява ин-
терес към близо 30% от останали-
те неприватизирани предприятия в 
косово, а според брюкселското спо-
разумение общността на сръбските 
общини в косово и метохия има пра-
во да разполага със своя собственост 
и най-вероятно ще се възползва от 
това. сръбски фирми притежават 
около 1350 сгради в косово, а държав-
ният фонд за развитие на сърбия, 
който осигурява средства за иконо-
мическо развитие, е собственик на 
163 компании в косово на стойност 
над 180 млн. евро.22
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широко се огласява фактът, че 
сръбското население губи работните 
си места още по време на конфликта 
през 1999 г., а скоро след това юнмик 
взема решение, с което се дава право 
на участие в приватизацията единс-
твено за хората, които работят в 
съответните фирми. същите разпо-
редби са валидни и за възможността 
да се получават обезщетения, както 
и за разпределянето на приходите от 
работата на предприятията. те от-
ново се дават само на гражданите, 
работещи в съответните дружест-
ва към момента на тяхната прива-
тизация.

властите в Прищина също имат 
икономически искания към сърбия. 
косовските пенсионери, чиито пен-
сии спират да се изплащат след 9 юни 
1999 г., когато в косово се установя-
ва международен контрол и белград 
прекратява това свое задължение, 
настояват да си получат парите, 
както и компенсации за годините, 
през които са лишени от тези средс-
тва. в белград се създава специална 
административна структура, която 
обработва молбите на косовските 
граждани, и се очаква плащанията на 
пенсиите да се подновят. трудно ще 
се реши проблемът с компенсациите, 
защото от сръбска страна са кате-
горични, че не се предвиждат допъл-
нителни плащания на косоварите, ко-
ито са били лишени от пенсиите си в 
продължение на 14 години.23

тези и още много подобни пробле-
ми чакат своето решаване, като се 
очертава тенденцията бизнес отно-
шенията да се регулират много по-
лесно и успешно в сравнение с поли-
тическите въпроси.

ИЗБОРИТЕ

своеобразен лакмус за действи-
телния напредък в отношенията 
между двете страни са изборите на 
3 ноември 2013 г., които са първите, 
организирани на цялата територия 
на косово след войната през 1999 г. 
актуалните сведения за подготовка-
та им не са обнадеждаващи, защото 
данните сочат, че сръбското насе-

ление и неговите политически пар-
тии са по-скоро склонни да ги бойко-
тират. това важи с особена сила за 
сръбските общини в северно косово. 
управляващите в белград нямат на-
деждни инструменти за натиск, за-
щото все повече губят влияние сред 
сръбското население в района. спо-
ред един от лидерите на косовските 
сърби велко одалович сърбия насто-
ява за висока избирателна активност 
през ноември, за да разшири влияни-
ето си, защото вероятно в косово 
ще се формират около десет общини 
с мнозинство на сръбското населе-
ние. в същото време голяма част 
от косовските сърби се страхуват, 
че евентуалното участие в избори-
те ще стане повод за ликвидиране 
на паралелните сръбски институции, 
подкрепяни от белград. все повече се 
коментира, че участието в изборния 
процес ще означава негласно призна-
ване независимостта на косово.24

в периода от май до началото на 
септември 2013 г. набират темп спо-
ровете относно вида на бюлетините 
и поставянето на косовския държа-
вен герб върху тях, което е в раз-
рез с постигнатите договорености. 
ожесточено се коментират избира-
телните списъци, от които липсват 
много сръбски гласоподаватели, как-
то и видът на личните документи, с 
които ще се участва в гласуването.

въпреки въпросителните на 9 сеп-
тември 2013 г. Прищина и белград 
постигат споразумение за вида на 
бюлетините. сръбското население 
успява да състави и единна листа под 
името „сърбия“. няма съмнение, че 
това е с активното участие на уп-
равляващите в белград, защото в нея 
се включват единствено представи-
тели на партиите от управляващата 
коалиция. в ход е усилена предизбор-
на агитация за участие на сръбско-
то население, провеждана както от 
сръбския министър-председател иви-
ца дачич, така и от косовския вице- 
премиер г-жа едита тахири.

гражданите са убеждавани, че бю-
летините няма да съдържат тексто-
ве или знаци, които да утвърждават 
косовската държавност и да бъдат 
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неприемливи за сръбските гласопода-
ватели. наред с това се предвижда 
сърбите да излъчат представители 
в избирателните секции, така че да 
могат да реагират на евентуални 
нередности. допуска се онези лица, 
които липсват от избирателните 
списъци, да имат възможност да се 
регистрират допълнително и да по-
лучат право на вот.

може да се предположи, че сръб-
ското население южно от р. ибър ще 
се включи в избирателния процес, за-
щото е малцинство сред огромната 
маса албанско население и е сравни-
телно интегрирано. то няма особен 
избор, освен да гласува и на място да 
се бори за по-добър живот в рамки-
те на държавата република косово. 
не бива да пропускаме факта, че в 
парламента в Прищина са избрани 12 
сръбски депутати. от тях осем са 
от самостоятелната либерална пар-
тия (слП), чийто лидер слободан 
Петрович е вицепремиер на републи-
ка косово. останалите четирима са 
от единната сръбска листа с предсе-
дател ранджел нойкич, която пред-
ставлява главно сърбите от южните 
зони на косово. министърът на тру-
да и социалните грижи ненад рашич 
също е сърбин и член на слП.

що се отнася обаче до сръбските 
общини в северните зони, може да се 
очаква, че хората няма да се вклю-
чат в местните избори и това ще 
се отрази на избирателната актив-
ност. трудно е да се определи дали 
тяхното „патриотично поведение“ 
е наистина такова, или е много по-
отговорно пълноценното участие в 
местната изборна надпревара. веро-
ятно е като не гласуват да загубят 
не само паралелните си структури, 
но и всички други предимства на сво-
ята самостоятелност. Пълноценно-
то участие обаче може да им подоб-
ри живота в обозримо бъдеще и да 
създаде ред и законност, които вина-
ги са по-добри от беззаконието. ясно 
е, че легитимността на изборите ще 
се определи от сръбското население 
от южните зони. При тези общи за 

цяло косово избори най-вероятно гла-
сувалите сърби ще надхвърлят 20%, 
което ще ги узакони и ще ги легити-
мира пред света.

трудно е да приемем, че нещо ще 
накара сърбите от северните об-
щини да гласуват. те настояват, че 
вече са упражнили правото си на глас 
по време на проведения от тях ре-
ферендум на 14 и 15 февруари 2012 г. 
тогава огромната част от сърбите 
в тези райони отказаха да признаят 
или да участват в институциите на 
република косово, а Прищина логич-
но не се съобрази с тяхната воля.

изборите отново залагат на кар-
та европейската интеграция на сър-
бия, но този път белград няма ясни 
и полезни ходове, за да активизира 
сръбското население и да го заведе 
до изборните урни. не бива да се за-
бравя, че те ще се организират спо-
ред законите на република косово и 
само този факт е достатъчен, за да 
отблъсне сръбските граждани. ето 
защо дипломацията на белград ще 
трябва да поработи усилено, за да 
засили избирателната активност на 
сръбското население от цяло косово, 
ако наистина желае не само начало, 
но и резултатен ход на преговорния 
процес за интеграция в европейския 
съюз. ключът към успеха на първо 
място е признаването на косово, ко-
ето е въпрос на недалечно бъдеще. 
дотогава сръбската страна трябва 
да продължи да подкрепя социално-
икономическото развитие на косов- 
ските сърби, да се бори за съхраня-
ване на културно-историческото им 
наследство, да защитава сигурност-
та на сръбското население и да чака 
времето, когато и косово ще бъде 
част от европейския съюз. Започва 
се с фактическото ликвидиране на па-
ралелните сръбски структури, което 
ще се осъществи в резултат на из-
борите на 3 ноември 2013 г. доколко 
правилна е тази политика, ще покаже 
бъдещето, но това е единственият 
разумен начин за трайно нормализи-
ране на отношенията между косово 
и сърбия.
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През последните години между-
народната система и светов-
ното стопанство се обособя-

ват като самостоятелни субекти на 
действие и въздействие. в тях про-
тича голяма част от световните 
процеси, които изменят политичес-
ките и икономическите връзки между 
държавите. на основата на стопанс-
ките отношения започва обвързване 
между страните, свързано с нама-
ляване на военния риск и степента 
на несигурност в регионален аспект. 
едновременно се наблюдава нараст-
ване на несиметричните заплахи и 
вероятността за нестабилност в 
глобален мащаб. Политическите сът- 
ресения водят до икономически тран- 
сформации. същевременно полити-
ческите се изместват от икономи-
ческите интереси, а на тази база дър- 
жавите се обвързват и създават 
трайно сътрудничество.

сигурността изисква подробен ана- 

лиз поради настъпилите промени в 
структурата на международната сис- 
тема. Процеси като икономизиране 
на политиката, придобиване на гло-
бални измерения на стопанството, 
регионализацията и интеграционни-
те тенденции са детерминанти, ко-
ито определят сигурността и ней-
ните национални измерения. дока-
зателство за това е и засилването 
на икономическия компонент, който 
придобива първостепенно значение за 
държавата.1

във връзка с това националната 
сигурност е тясно свързана с безо-
пасността и съхраняването на об-
ществено-политическата система 
на дадена държава с други страни 
при осъществяване на националните 
цели и интереси, а по този начин 
влиза в междудържавни отношения, 
които да способстват или да въз- 
препятстват изпълнението на цели-
те.

средата на сигурност  
на българия и ПерсПективи  

За раЗвитие на Политиката Є 
За сигурност

Д-р Николай ЦОНКОВ

The article „Security environment in Bulgaria and perspectives for development of its 
security policy” (author Nikolay Tsonkov, Ph.D.) elaborates on the large scope of processes 
which have occurred in the past few years and have formed the structure of the international 
system. In this article the author describes the major factors, processes and actors that 
influence state policy in the field of collective defense and state security environment. In this 
context, the author defines the main terms – external and internal security environment. The 
author tries to explain and define the security environment in Bulgaria. Through analyzing the 
security environment in Bulgaria the author makes the conclusion that the Bulgarian state is 
dependent on the economic relations with European and US economies. The author believes 
that the Bulgarian military forces need to transform their role in order to develop the necessary 
operational capabilities in the field of crisis management and disaster prevention, as well as to 
overcome their consequences. Therefore, Bulgaria shall take advantage of its membership in 
the European Union and NATO.

Key words: external and internal security environment, military forces role, economic 
dependence, defense policy, necessary operational abilities.
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ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА СРЕДА НА 
СИГУРНОСТ

средата на сигурност на държа-
вата е специфична област, опреде-
ляща развитието в сферата на ико-
номиката и обществото. ето защо 
тя е ключов фактор за постигане 
на просперитет и обществено бла-
годенствие. стопанското развитие 
на страната се предпоставя от ви-
соко равнище на стабилност по от-
ношение на средата на сигурност. в 
нея се преплитат много процеси и 
субекти на действие, които гаран-
тират както социалната сигурност 
(индивидуалната сигурност на всеки 
гражданин), така и необходимите ус-
ловия за развитие на националното 
стопанство.

средата на сигурност на държа-
вата представлява „съвкупност от 
условия, фактори, процеси и явления, 
субекти и обекти на действие и въз-
действие, които задават посоката 
на развитие на международната и 
националната система“.2

съвременните условия, в които 
функционира българската държава, са 
много динамични и свързани с кризис-
ни ситуации в определени точки на 
планетата. развитието на между-
народните отношения и система се 
детерминира от преплитане на ико-
номически връзки на отделни субек-
ти, държави и друг тип организации, 
от една страна, а от друга, с поява 
и развитие на военни конфликти с 
нисък и висок интензитет. наблюда-
ва се тенденция към понижаване на 
военните рискове в световен мащаб 
за сметка на несиметрични предиз-
викателства и заплахи, включително 
засилване на тероризма като орга-
низирана дейност. тази тенденция 
е подсилена от рязко ограничаване 
продължителността на циклите, ко-
ето се доказва с икономическите и 
финансовите кризи през последните 
няколко години. остават проблеми-
те, свързани с регионални конфликти, 
които са замразени, но с вероятност 
да избухнат отново.

в тази международна обстанов-
ка нато също търси подходи за 

бъдещо развитие, тъй като голяма 
част от мисиите ù приключват. но-
вите условия предполагат по-скоро 
преминаване към мироопазващи и 
възстановяващи операции, както и 
поддържане на международния ред и 
сигурност. този път на развитие се 
определя от приетите документи 
до 2020 г. виждаме предприемане на 
нови инициативи от организацията, 
като „свързаност на силите“, коя-
то основно има за цел да запази пос-
тигнатите координация, оперативна 
съвместимост и придобит опит в 
реални условия.

системата на международни от-
ношения се променя под въздействи-
ето на няколко процеса, на държавни 
и недържавни субекти. към процеси-
те бихме могли да причислим глоба-
лизацията, интернационализацията, 
развитието на тероризма, икономи-
зирането на политиката, климатич-
ни промени, продоволствието и дру-
ги. към субектите, които участват 
във формирането на международната 
система, са нато, европейски съюз, 
русия, сащ, китай, както и различ-
ни по големина и обхват международ-
ни и регионални организации.

свидетели сме на развитието на 
глобализацията през последните две 
десетилетия. благодарение на това 
стана възможно да се формира све-
товно икономическо стопанство, в 
което бяха изградени редица наднаци-
онални политически и икономически 
институции. глобализацията създаде 
условия за сближаване политически- 
те интереси на държавите чрез раз-
виване на търговията и интензи-
фициране на икономическите връзки 
между страните. силно се повишиха 
възможностите на всички държави 
за привличане на капитали и печелене 
на нови пазари, икономическо и по-
литическо влияние. глобализацията 
обаче не е еднозначен процес, защо-
то поражда и много рискове, и нови 
предизвикателства пред страните. 
най-потърпевши са малките държа-
ви. в новата международна ситуация 
няколко държави налагат политика-
та си и се отличават с реализиране 
на глобални стратегии. този факт се 
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обяснява с размера на националното 
им стопанство и наличието на до-
статъчен обем ресурси, които гаран-
тират развитие на икономиката.

основната негативна последица 
от развитието на глобализацията 
са създаването на зависимост между 
държавите и бързото разпростра-
няване на икономическите кризи по 
целия свят. резултатите се изра-
зяват в силна взаимозависимост на 
страните, при която икономически 
активните и мощни национални сто-
панства успяват да устоят на вън-
шни и вътрешни влияния. няма съм-
нение, че външните условия са много 
по-значими за развитието на държа-
вите, включително на българия.

вследствие на глобализацията се 
появяват и редица световни тенден-
ции и проблеми, свързани преди всич-
ко с климатичните проблеми, изхран-
ването на населението и опазването 
на околната среда.

върху българия пряко влияят гло-
бализацията и интеграцията в над-
национални структури. това ни пос-
тавя в силна зависимост. страната 
ни е малка и не разполага с ресурси, 
затова изпада в икономическа и енер-
гийна зависимост. външните условия 
влияят пряко върху развитието ни, 
защото не разполагаме с ефективен 
инструментариум и механизъм за 
противодействие. доставките на 
енергийни ресурси от русия създава 
асиметричност в отношенията, но 
тя би могла до известна степен да 
бъде компенсирана чрез по-евтин газ 
и гарантиране на стабилност с из-
граждането на газопровода „южен 
поток“.

българия членува в европейския 
съюз, нато и организацията на обе-
динените нации (оон), което също 
така създава условия за зависимост. 
но същевременно поражда и възмож-
ности – например привличане на чуж-
дестранни инвестиции, гарантиране 
на колективна сигурност и утвърж-
даване статута на българската дър- 
жава, включително подобряване на 
международния ù имидж. ето защо 
е необходимо да се формулира поли-
тика, защитаваща националния ин-

терес, която да се прокарва именно 
чрез членството на българия в тези 
международни институции.

отрицателно влияят върху бъл-
гарската държава мултинационални 
корпорации и терористични групи. 
корпорациите се обособиха като сил- 
ни икономически субекти, които в 
някои случаи могат да монополизи-
рат стопанството. ето защо дър- 
жавният механизъм трябва да про-
тиводейства на тяхното влияние в 
новите условия на пазар и конкурен-
ция. вследствие на провежданата по-
литика на страната, на членството 
в съюзи и организации, на участието 
ù в международни мисии се създава 
благоприятна среда за появата на 
терористични групи на наша тери-
тория. доказателство намираме при 
атентата в сарафово. следователно 
българската държава е необходимо да 
изгради гъвкава и адаптивна система 
на сигурност и отбрана, включител-
но модел на национално стопанство, 
които да противодействат и да не-
утрализират възникващите рискове, 
предизвикателства и заплахи от вся-
какъв вид.

По отношение на вътрешната 
среда на сигурност могат да се очер-
таят няколко процеса: повишаване 
равнището на сивата икономика, 
корупция и етно-религиозни отноше-
ния, намаляване на грамотността, 
образоваността и квалификацията.

нивото на сивата икономика в 
българия постоянно нараства, което 
създава предпоставки за дисбаланс 
на националното стопанство. на-
маляването на приходите в бюдже-
та рефлектира върху поддържането 
на постоянни разходи, включително 
за отбрана. този процес създава ус-
ловия за срастване на икономически 
отрасли с организираната престъп-
ност.

корупционните практики се про-
явяват дори в държавното управле-
ние, което ограничава резултатност-
та от него. в това отношение бъ-
лгарската държава провежда целена- 
сочена политика за противодействие, 
която да увеличи ефективността от 
държавното управление.



��

П
О

Л
И

ТИ
К

А
 ЗА

 С
И

ГУ
РН

О
С
Т

друг основен проблем е марги-
нализирането на образователната 
система, пораждащо влошаване на 
качеството и квалификацията на ра-
ботната сила. а това пряко влияе 
върху развитието на стопанството 
ни. ето защо внимателно трябва 
да се анализира и следи този процес, 
като се вземат действени мерки за 
намаляване ефектите от него.

формираната политическа систе-
ма с конституцията на република 
българия3 гарантира мирно съжи-
телство и развитие на различните 
етнически групи в държавата. ето 
защо този аспект на сигурността не 
представлява до момента сериозно 
предизвикателство.

други основни играчи в българия, 
които влияят върху вътрешната 
среда на сигурност, са националните 
и чуждестранните капитали. наци-
оналните са с ограничен обхват на 
действие. основни стратегически ин-
веститори в българската икономика 
са страни като германия, италия, 
белгия, гърция, испания, нидерландия 
и русия, което засилва европейския 
елемент и интеграцията към евро-
пейската икономика. това стабилизи-
ра икономическото и политическото 
състояние в българия.

ЗАКОНОДАТЕЛНА БАЗА  
В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА  

И ОТБРАНАТА

нормативната база в областта 
на сигурността е добре развита и 
балансирана. остава обаче въпро-
сът за актуалността и прецизност-
та на приетото законодателство 
в тази област. определено може да 
се твърди, че съществува йерархич-
на система от закони и подзаконови 
нормативни актове, които допълват 
взаимовръзките и разпределят пра-
вомощията и функциите в областта 
на сигурността. основният закон е 
конституцията на република бълга-
рия, който поставя рамката на дър- 
жавата и институциите. следващ 
по йерархия е документът „стра-
тегия за национална сигурност на 
република българия“, който поставя 

основата на законодателната рамка 
по отношение на сигурността. той 
е отправна точка за подготовка и 
приемане на всички останали спе-
циализирани закони – за национална 
служба за охрана, национална разуз-
навателна служба, държавна агенция 
„национална сигурност”, държавна 
комисия по сигурността на информа-
цията, Закон за отбраната и въоръ-
жените сили на република българия, 
за консултативния съвет за нацио-
нална сигурност към министерския 
съвет и други.

необходимо е да се направи нов 
стратегически преглед на система-
та за сигурност и отбрана, който да 
бъде база за усъвършенстване на за-
конодателството в тази област. ак-
туализирането на съществуващите 
закони и приемането на някои нови 
ще допринесе за развитие на систе-
мата за национална сигурност с цел 
да се укрепят държавността и до-
верието в българските институции. 
същевременно законодателството 
ще създаде условия за формулиране 
на новите стратегически цели пред 
българия, като определи и отбрани-
телните способности за министерс-
твото на отбраната и въоръжените 
сили.

РОЛЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ 
 В НОВИТЕ ДИНАМИЧНИ  

УСЛОВИЯ

на базата на променените вън-
шни и вътрешни условия за българ-
ската държава можем да изведем 
актуализираните роля и задачи пред 
въоръжените сили. вследствие на ре-
формите в системата за сигурност 
и отбрана българската армия беше 
силно редуцирана, което рефлектира 
върху нейната готовност за бойни 
действия и участие в операции. до-
казателство за това са намалените 
или изпълнявани отчасти отбрани-
телни способности на въоръжените 
сили.

ролята на съвременните въоръ-
жени сили трябва да е съобразена 
със съществуването на асиметрич-
ни заплахи и рискове. например като 
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член нато българия не се намира в 
пряка опасност за нарушаване на те-
риториалната ù цялост. За сметка 
на това се появява друг вид заплахи – 
тероризъм, кибератаки и поддържане 
на критичната инфраструктура, за 
да устоява на бедствия и аварии.

в този смисъл ролята на българс-
ките военни формирования може да 
се разглежда в контекста на граж-
данската сигурност и защита на 
хората и инфраструктурата при 
бедствия и аварии. По отношение 
на тази роля си струва да се по-
мисли за разполагането на военните 
формирования с цел да се постигне 
териториален баланс, за да могат 
бързо да реагират и да участват в 
преодоляването на кризисни ситуа-
ции. а от друга страна, способнос-
тите им трябва да съответстват 
на поетите ангажименти като член 
на нато и европейския съюз. раз-
бирането е, че българия ще участва 
при осъществяване и на трите ми-
сии, което предполага повишаване на 
равнището на подготовка и развива-
не на нови отбранителни способнос-
ти, както и тяхното поддържане. 
това е свързано с аквизицията на не-
обходимото въоръжение и техника, 
които обаче изискват съответния 
финансов и кадрови ресурс.

РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА  
И СИГУРНОСТ  

И ЕФЕКТИВНОТО ИМ  
УПРАВЛЕНИЕ

За създаване на баланс между бюд-
жет и отбранителни способности 
на българската армия министерс-
твото на отбраната и щабът на 
отбраната трябва да постигнат ви-
соко равнище на ефективно управле-
ние на отбранителните ресурси. ос-
новният проблем е свързан с иконо-
мическата криза, която ограничава 
бюджетните средства. ефектът се 
засилва от факта, че за последните 
четири години делът за отбрана от 
брутния вътрешен продукт (бвП) 
рязко спада до критичното ниво от 

1,42%. в бялата книга на отбрана-
та е записано, че за поддържане на 
необходимите отбранителни способ-
ности и изпълняване на съюзните ан-
гажименти е необходимо равнище от 
1,5% от бвП.

ефективното управление на ре-
сурсите за отбрана се изразява в ра-
зумно, прецизно и балансирано разпре-
деляне на средствата, като е важно 
да се постигне съотношение между 
разходи за личен състав, поддръжка 
на въоръжение и техника и капита-
лови разходи. на този етап съотно-
шението е нарушено, поради което 
се наблюдава и влошено състояние на 
въоръжените сили.

крайно наложително е да се пови-
шат разходите за сигурност и от-
брана като дял от бвП, за да се 
осъществи необходимото модерни-
зиране на армията. в тази посока 
втора стъпка е освобождаването 
от ненужни въоръжение, техника 
и имоти, които представляват съ- 
ществен разход. и на трето мяс-
то, да се повишат възнаграждения-
та на военнослужещите, което ще 
гарантира привличане на младите и 
засилване на интереса към военната 
служба.

българската държава е с ограниче-
ни ресурси и възможности за между-
народно влияние. следователно поли-
тиката ù за сигурност както в реги-
она, така и в света се предопределя 
от политическите и икономическите 
играчи в планетарен мащаб. в този 
ред на мисли е ясно, че българската 
политика се предопределя от членс-
твото на страната в нато и ес, с 
произтичащите от тях задължения и 
поети ангажименти. ето защо бъл-
гария трябва да се стреми да се въз-
ползва максимално от това както 
за гарантиране на сигурността си, 
така и за национално развитие. За 
целта трябва активно да се включва 
в инициативите на нато и същевре-
менно да бъде част от новата евро-
пейска обща политика за сигурност и 
отбрана, която ще позволи по-голя-
ма гъвкавост на ес.
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ност на българската държава в условията 

на глобализация (дисертационен труд). 
Военна академия „Г. С. Раковски“. София, 
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трафикът на хора е сериозно 
престъпление срещу личност-
та и правата на пострадалите, 

включително правото на живот. той 
е грубо нарушаване на човешкото до-
стойнство, бариера пред социалното 
и половото равенство. сред непри-
стойните и жестоки неща, които 

Противодействие  
на трафика на хора –  

основно наПравление  
в дейността  

на органиЗацията  
За сигурност  

и сътрудничество в евроПа

Дарина ЖЕЛЯЗКОВА*

The purpose of the article „Combating trafficking of human beings – main focus in the 
work of the Organization for security and cooperation in Europe (OSCE)” (author Darina 
Zhelyazkova) is to share some views on the phenomenon „trafficking of human beings”, to 
reveal the basic preconditions for its development nowadays and to present the main types of 
human exploitation. The article summarizes the most significant moments in the development 
of the OSCE, its structure and main activities. It also analyzes the added value the OSCE 
has brought as a leading organization in the fight against trafficking in human beings after its 
institutionalization. This article does not make an effort to duplicate the information provided 
by the National commission for combating trafficking in human beings in Bulgaria. Rather, 
it aims to capture the main efforts OSCE does to prevent this inhuman crime and to present 
the steps taken by the Special Representative and Co-ordinator for combating trafficking in 
human beings in order to guide and facilitate all the countries from the OSCE area in their 
struggle against trafficking in human beings.

Key words: Trafficking in human beings, Fight against trafficking in human beings, 
Organization for security and cooperation in Europe (OSCE), Special Representative and 
Cooordinator for combating trafficking in human beings (OSCE), OSCE Action Plan on 
combating trafficking in human beings, Reports, conferences and seminars, Visits to member 
states of the OSCE.

хората са способни да си причиня-
ват, не съществува по-нехуманно от 
трафика на хора – модерната форма 
на робство, включително на деца.

в световен мащаб много органи-
зации противодействат чрез различ-
ни правнообвързващи договорености 
на развитието на това престъпле-
ние. като примери могат да бъдат 
посочени организацията на обеди-
нените нации (оон), службата на 
оон по наркотиците и престъп-
ността (UNODC), организацията 
за сигурност и сътрудничество в 

* Работи в дирекция „Отбранителна 
политика” на Министерството на отбра-
ната на Република България. Докторант 
е към катедра „Национална и регионална 
сигурност” на УНСС в София.
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европа (оссе), европейският съюз 
(ес), организацията на северноат-
лантическия договор (нато), както 
и редица регионални и неправителс-
твени организации. основополагащи 
документи за дейността им са кон-
венцията на оон срещу транснаци-
оналната организирана престъпност, 
известна като конвенцията от Па-
лермо и Протоколите към нея; все-
общата декларация за правата на чо-
века на оон; конвенцията на оон 
за премахване на робството; конвен-
цията на съвета на европа за борба 
с трафика на хора; декларацията от 
будапеща относно общественото 
здраве и незаконния трафик на хора 
и др. едва ли има страна в света, 
която да не е засегната от отри-
цателните ефекти, до които води 
това престъпно деяние.

тази статия има за цел да пред-
стави ролята на най-голямата орга-
низация за сигурност в света – оссе, 
по отношение на противодействие-
то на трафика на хора. Под „про-
тиводействие“ в конкретния случай 
се имат предвид както превенцията 
(дейности, свързани с превантивни 
мерки, целящи предпазване – най-вече 
информираност), така и борбата с 
трафика на хора (ответни законо-
дателни мерки, преследващи извър-
шителите, и дейности, свързани с 
възстановяване, реинтегриране на 
пострадалите).

ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ПОНЯТИЕТО „ТРАФИК  
НА ХОРА“, ПРЕДПОСТАВКИ  

ЗА РАЗВИТИЕ, ВИДОВЕ  
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

„трафик на хора“ означава наби-
ране, транспортиране, прехвърляне, 
укриване или приемане на хора чрез 
заплаха, използване на сила или други 
форми на принуда, отвличане, изма-
ма, подвеждане, злоупотреба с власт 
или с уязвимостта на дадени лица 
или чрез даване и получаване на пла-
щания, или други ползи за получаване 
съгласието на лице, което има конт-
рол над друго лице, с цел експлоати-
ране. експлоатацията включва като 

минимум – експлоатиране проститу-
цията на други лица или други фор-
ми на сексуална експлоатация, при-
нудителен труд или услуги, робство 
или дейности, сходни с робството, 
заробване или отнемане на телесни 
органи“1 (международна дефиниция за 
трафик на хора, фиксирана в чл. 2 от 
Протокола от Палермо). на базата 
на тази дефиниция в българия това 
понятие се криминализира чрез Зако-
на за борба с трафика на хора. „в да-
дената дефиниция се открояват три 
взаимосвързани елемента:

• деяние (какво е извършено) – на-
биране, транспортиране, прехвърля-
не, укриване или приемане на хора;

• начин (как е извършено) – със 
заплаха или сила, с насилие или при-
нуда, отвличане, измама или заблуда, 
подвеждане, злоупотреба с власт или 
уязвимост, заплащайки и давайки об-
лаги на лице, което контролира жер-
твата/потърпевшото лице;

• цел (защо е извършено) – екс-
плоатиране на проституирането на 
други лица, сексуална експлоатация, 
принудителен труд, заробване или 
подобни на робството практики или 
отнемане на телесни органи“.2

трафикът на хора може да бъде 
„разделен“ на вътрешен и междуна-
роден. вътрешен е на хора в гра-
ниците на една страна. жертвите 
биват набирани от икономически 
по-изостанали райони и транспор-
тирани към по-развитите части на 
страната. вътрешният трафик ос-
тава предимно с цел сексуална екс-
плоатация и е концентриран основно 
в туристически дестинации (зимни и 
летни курорти) и около обекти на 
пътната инфраструктура. високо-
рискови за поява на жертви са малки-
те населени места с по-нисък жизнен 
стандарт и висока безработица. в 
българия вътрешен трафик има към 
пограничните райони и курортните 
комплекси. международен трафик се 
осъществява чрез прехвърляне на 
жертвите през държавната граница 
и експлоатирането им в друга стра-
на. съществуват страни на произ-
ход, транзит и крайна дестинация за 
жертвите на трафик на хора. стра-
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тегическото местоположение на бъл- 
гария я прави обект на нелегални ка-
нали не само за жертви на трафик, 
но и за мигриращи хора. Присъединя-
ването към ес през януари 2007 г. 
ни изправи пред нови предизвикател-
ства, тъй като българия играе роля 
и на външна граница със страни, ко-
ито не са членки на съюза, което 
очертава реална заплаха от нелегал-
но мигриращи хора и жертви на тра-
фик. българия има изградено нацио-
нално законодателство по проблема 
на трафика на хора и е страна по ре-
дица международни правни докумен-
ти в областта на борбата с това 
престъпление.

„въпреки развитието на мерките 
и усилията, които българия предпри-
ема в областта на противодействи-
ето на трафика на хора – създаване 
на национална комисия за борба с 
трафика на хора (нкбтх) към ми-
нистерския съвет и местни комисии 
за борба с трафика на хора към ви-
сокорискови общини, разработване 
на ежегодна национална програма 
за предотвратяване и противодейс-
твие на трафика на хора и закрила 
на жертвите, създаване на специали-
зиран сектор „трафик на хора“ към 
главна дирекция „борба с организира-
ната престъпност“ към мвр и др., 
страната ни все още е оценявана от 
европейския съюз и правителството 
на сащ като една от най-рискови-
те в европа за трафик на хора“.3 
Запазва се характерът на българия 
като страна на произход на жертви 
на трафик, като те се набират от 
цялата страна, но главно от облас-
тите сливен, варна, бургас, добрич, 
русе, Пловдив, Пазарджик, монтана. 
особено уязвима група на потенци-
ални жертви на трафик остава ром-
ското население. „През 2011 г. се за-
пазва тенденцията жертви да бъдат 
трафикирани в различни държави за 
различна експлоатация: нидерландия, 
белгия, германия, гърция, испания, 
франция и Полша – за сексуална ек-
сплоатация; гърция, великобритания 
и австрия – за джебчийство; гърция, 
испания, италия, германия, швеция 
и чехия – за трудова експлоатация; 

гърция – за продажба на новороде-
ни“.4

в съответствие със Закона за 
борба с трафика на хора (Збтх) от 
2005 г. ежегодно се приема нацио-
нална програма за предотвратяване 
и противодействие на трафика на 
хора и закрила на жертвите. тя се 
изготвя от националната комисия 
и се приема като част от прилага-
нето на Збтх. комисията изготвя 
и годишен доклад за дейностите на 
секретариата си: „докладът следва 
структурата на националната про-
грама за предотвратяване и проти-
водействие на трафика на хора и за-
крила на жертвите“.5 докладите се 
публикуват от 2006 г. на електрон-
ния сайт на нкбтх.

във връзка с подпомагането и под-
крепата, която се оказва на жертви-
те на трафик, в българия са създадени 
няколко механизма за подпомагането 
им. През 2007 г. е разработен транс-
национален механизъм за насочване 
на жертви на трафик (тмн). чрез 
него се регулират необходимите про-
цедури, които трябва да се следват 
в случай на международен трафик – 
от идентифициране на жертвите до 
безопасното им завръщане, подпомага-
не и реинтегриране. опитът, натру-
пан от разработването и прилагането 
на тмн за възрастни и деца, е изпол-
зван за разработването на национа-
лен механизъм за насочване на жертви 
на трафик (нмн). целта му е да се 
разработи система, фокусирана върху 
гарантиране на достъпа до социални, 
психологически, медицински и правни 
услуги, програми за реинтегриране на 
жертвите на трафик. нмн е разрабо-
тен съвместно от националната ко-
мисия и фондация „асоциация анимус“ 
и „ла страда интернешънъл“ – бъл- 
гария. децата, които са жертви на 
трафик, се насочват и поемат от ко-
ординационния механизъм за реферира-
не и обгрижване на случаи на непридру-
жени български деца и деца, които са 
жертви на трафик, завръщащи се от 
чужбина. този механизъм се координи-
ра от държавната агенция за закрила 
на детето и от министерството на 
вътрешните работи.
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Предпоставки за развитие

Причините за попадане в ситуация, 
в която човек да се окаже жертва на 
трафик, са разнообразни. всеки би мо-
гъл да се озове в подобно положение 
и все пак има лица, които са в по-го-
лям риск да бъдат въвлечени, т.е. по 
една или друга причина съществуват 
застрашени групи. има разлика между 
уязвима група и група в риск. всич-
ки млади жени биха могли да се при-
числят към уязвима група, но човек 
допълнително по една или друга при-
чина би могъл да попадне в ситуация 
на риск. има фактори, които могат 
да допринесат човек да живее в риск, 
дори без да го осъзнава (отчуждаване 
от семейството/общността, липса 
на внимание и заинтересуваност от 
страна на близките и др.). има и кон-
кретни рискови поведения – бягство 
от дома, рисково сексуално поведение, 
употреба на различни психоактивни 
вещества, сключване на споразумения 
за трудова дейност по нерегламенти-
рани от закона начини и т.н.

националната комисия за борба 
с трафика на хора разглежда причи-
ните български граждани да стават 
жертви в някои основни групи:

• социокултурни – липса на обра-
зование, умения и квалификация, раз-
падане на системата от морални 
ценности, расизъм и етническа дис-
криминация;

• икономически – бедност, нераз-
вита икономика, безработица;

• психологически – липса на соци-
ални житейски умения, прекалено до-
верие в други хора – наивност, преди-
шен опит с домашно и/или сексуално 
насилие, нереалистично жизнено пла-
ниране, наркотична зависимост, наси-
лие в училище или най-общо, социално 
насилие (изолация, игнориране) и др.;

• геополитически – трудова мо-
билност, бежански потоци, между-
народна организирана престъпност, 
географско положение.

Видове експлоатация

съществуват следните основни 
видове експлоатация: трафик на хора 

с цел сексуална експлоатация, отне-
мане на телесни органи, трудова екс-
плоатация, поставяне в робство или 
сходни условия, продажба на новоро-
дени, просия и джебчийство.

във връзка с трафика на хора с цел 
сексуална експлоатация е разпростра-
нено виждането, че част от момиче-
тата свободно избират проституци-
ята като начин на препитание, с яс-
ната идея какво им предстои, т.е. из-
борът им е осъзнат и свободен. важ-
но е да се подчертае, че самата идея 
за подобен „свободен“ избор подлежи 
на дискусия. никое нормално човешко 
същество, което би могло да осъщес-
твява каквато и да е друга професия, 
носеща прилични доходи, не би предпо-
чело да има подобен „свободен избор“. 
тази идея заляга в шведския Закон за 
покупката на секс. той третира като 
престъпници клиентите, а не прости-
тутките. уникалността на закона е 
във възприемането на принципа, че 
е наказуемо купуването на сексуални 
услуги, а не продажбата им. швеция 
отчита, че проституцията е фор-
ма на физическо насилие на мъжете 
над жените и децата, а ползването 
на платени сексуални услуги е крими-
нална дейност. този закон отразява 
и истинската реалност на прости-
туцията, като развенчава мита за 
„свободния избор“. жените, които 
биват незаконно търгувани с цел про-
ституция, са винаги жертва на сексу-
ално насилие и жестокост и не бива 
да бъдат разглеждани като законо-
нарушители. обществото в швеция 
смята, че няма доброволна проститу-
ция и че всяка жена, която извърш-
ва сексуални услуги за пари, е прину-
дена. смисълът на този закон е във 
факта, че ако спре търсенето, рано 
или късно спира и предлагането. Пос-
ледствието от него е, че през 2001 г. 
уличната проституция в швеция на-
малява със 70 – 80%, а тази в клубове, 
хотели и други закрити заведения – 
наполовина. Приемането му води до 
повишена мотивация и воля от стра-
на на полицията и прокуратурата за 
разследване и подвеждане под съдебна 
отговорност на сводници и трафи-
канти.
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За българия „през 2011 г. в офиса 
на нкбтх са постъпили 56 сигнала 
за жертви на трафик на хора, вклю-
чително за лица и фирми посредници, 
набиращи работници за чужбина, за 
трудова експлоатация и за изчезнали 
лица. общият брой на засегнатите 
лица по подадените сигнали е 144. 
общият брой на идентифицирани 
жертви на трафик на хора за 2011 г. 
е 541 (спрямо 432 жертви за 2010 г.), 
като е нараснал броят на жертвите 
на трудова експлоатация (91 спря-
мо 34 за 2010 г.), както и броят на 
жертвите от мъжки пол (93 спрямо 
35 за 2010 г.). фактор за това са не-
благоприятната икономическа ситу-
ация и ниската информираност на 
потенциалните жертви на трафик 
относно възможностите за работа 
в държави – членки на ес и трети 
страни“.6

ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ  
И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

организацията за сигурност и 
сътрудничество в европа (оссе) 
е общоевропейски орган, който се 
състои от 57 държави членки, раз-
положени в географското пространс-
тво от владивосток до ванкувър. 
след своето институционализиране 
оссе се превръща в най-голямата 
организация за сигурност в света. 
Понастоящем нейният състав е не 
само впечатляващ, но и изключител-
но разнообразен: участват държави 
от три континента – европа, азия 
и северна америка. ако не се брои  
г-8, това е единствената организа-
ция в света, в която сащ и русия 
членуват като равноправни членове.

оссе, призната по смисъла на 
глава VIII на устава на оон като 
регионално споразумение, представ-
лява основен инструмент за ранно 
предупреждение, избягване на кон- 
фликти, регулиране на кризи и пост-
конфликтно възстановяване. органи-
зацията прилага всеобхватен подход 
по отношение на сигурността, кой-
то има три измерения: военнополи-
тическо, икономическо/екологично и 
хуманитарно. всички членуващи дър- 

жави имат равен статут, а решени-
ята се вземат с консенсус.

от януари 1995 г. сссе се пре-
образува в оссе – това решение 
бележи края на приключване процеса 
на структурното оформяне на орга-
низацията. „реално започва да функ- 
ционира под това име от 1 януа-
ри 1995 г.“7, откогато и българия е 
членка.

всички участващи в оссе държа-
ви имат равен статут. решенията ù 
се вземат чрез консенсус на полити-
ческа, не на юридически обвързваща 
основа, т.е. нямат силата на меж-
дународноправен документ. следова-
телно неспазването от която и да е 
държава членка на поети от органи-
зацията задължения и ангажименти 
(политически по характер) не може 
да доведе до предприемане на кон- 
кретни действия срещу нея.

ДЕЙНОСТ НА ОССЕ  
В ОБЛАСТТА  

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО  
НА ТРАФИКА НА ХОРА

План за действие за борба  
с трафика на хора на ОССЕ

Планът за действие за борба с 
трафика на хора на оссе е клю-
чов документ, който осигурява рам-
ка за борба с трафика и е израз на 
усилията в това направление. той е 
одобрен с решение № 2 на съвета на 
министрите на оссе в маастрихт 
(2003 г.). Планът за действие съдър- 
жа важни препоръки за страните 
членки относно най-добрите начини 
и средства за изпълнение на различни 
антитрафик дейности, както и за-
дачи за органите на оссе за под-
помагане на държавите, участващи 
в това начинание. „изпълнението 
на Плана за действие остава дъл-
госрочно задължение за органите на 
оссе.“8

Планът за действие определя по-
литическите ангажименти на участ-
ващите в оссе държави и предоста-
вя препоръки на национално равнище 
в областта на наказателното пре-
следване, превенцията на трафика на 
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хора и защитата за жертвите. тези 
препоръки са създадени на базата на 
най-добрите практики и насоки, раз-
работени от водещи международни 
и неправителствени организации. те 
покриват в широк обхват дейнос-
тите, които страните на произход, 
транзит и дестинация би трябвало 
да предприемат в борбата с това 
престъпно деяние.

Специален представител  
и координатор срещу борбата  

с трафика на хора

За да се помогне на страните – 
членки на оссе, в изпълнението на 
поетите задължения и правилното 
използване на препоръките, заложе-
ни в Плана за действие, създаден с 
решение № 2 от съвета на минист-
рите на оссе, под егидата на Пос-
тоянния съвет се избира специален 
представител и координатор срещу 
борбата с трафика на хора. специ-
алният представител и координатор 
срещу борбата с трафика на хора на 
оссе – мария грация джаммарина-
ро, работи от 2006 до 2009 г. в глав-
на дирекция на европейската коми-
сия, занимаваща се с правосъдието, 
свободата и сигурността в брюксел, 
където е отговаряла за дейностите, 
отнасящи се до борбата с трафика 
на хора и сексуалната експлоатация 
на деца, както и за наказателните 
аспекти на незаконната имиграция. 
През това време координира и екс-
пертната група по трафика на хора 
на европейската комисия. госпожа 
джаммаринаро става специален пред- 
ставител и координатор за борба с 
трафика на хора на оссе през де-
кември 2009 г. тя получава награда 
през 2012 г. от държавния секретар 
на сащ хилъри клинтън заради зна-
чителния ù принос в борбата срещу 
съвременното робство. основните 
задачи на специалния представител 
за борба с трафика на хора на оссе 
са:

• да подпомага държавите от 
оссе в изпълнението на ангажи-
ментите и пълното използване на 
препоръките, предложени в Плана за 

действие срещу борбата с трафика 
на хора на оссе;

• да осигурява координация на уси-
лията в борбата с трафика на хора и 
в трите измерения на оссе;

• да укрепва координацията между 
съответните органи на участващи-
те държави и между оссе и други 
организации;

• да насочва общественото вни-
мание към борбата с трафика на 
хора;

• да подпомага участващите дър- 
жави, в дух на сътрудничество и след 
консултации със съответните орга-
ни на местно ниво, в изпълнението 
на ангажиментите им в борбата с 
трафика на хора;

• да сътрудничи на националните 
органи, установени от участващите 
държави за координиране и монито-
ринг на антитрафик дейностите, 
които те извършват; да сътрудничи 
на неправителствени организации от 
участващите държави;

• да сътрудничи тясно със служ-
бата за демократични институции и 
права на човека (ODIHR) на оссе и 
други институции, с генералния сек-
ретар и съответните структури на 
секретариата;

• да участва при необходимост в 
работата на неформалната работна 
група по въпросите на равенството 
между половете и борба с трафика 
на хора;

• да сътрудничи и координира 
връзката на оссе с международни- 
те участници, имащи отношение 
към борбата с трафика на хора.9

офисът на специалния представи-
тел и координатор за борба с тра-
фика на хора на оссе подпомага 
участващите държави в усилията им 
с борбата с това престъпно деяние 
чрез осигуряване подкрепа на четири 
нива: разработване на политики, ра-
бота на място; техническа експер-
тиза, координация на международно 
равнище.

Доклади и статии

оссе изготвя и предоставя на 
общественото внимание чрез публи-
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куване на сайта си много доклади и 
статии във връзка с борбата с тра-
фика на хора – например: „борба с 
трафика като съвременно робство: 
въпрос на недопускане на дискри-
минация и овластяване“, доклад от 
2012 г.; „Програма за превенция“, до-
клад от 2011 г.; „борба с трафика 
като съвременно робство: въпрос на 
права, свободи и сигурност“, усилия 
за борба с трафика на хора в региона 
на оссе: координация и механизми 
за докладване; „2007 г.: платформа 
за действие“ и др. тези доклади мо-
гат да бъдат прочетени чрез офици-
алната страница на оссе на адрес 
http://www.osce.org/cthb/43935

Конференции и семинари

За насочване на общественото 
внимание към проблема оссе орга-
низира работни срещи и конференции, 
посветени на борбата с трафика на 
хора. Последната е на 25 – 26 юни 
2013 г. във виена: „откраднати жи-
воти, откраднати пари: цената на 
съвременно робство“. целта ù е да 
насочи вниманието на хората към 
редица финансови, социални и правни 
фактори, свързани с темата за гло-
бализацията, миграцията, неравенс-
твото и трафика на хора, нараства-
щото използване на неплатен труд 
за незаконно натрупване на богатс-
тво, което е в основата на съвре-
менното робство. на конференция-
та са подчертани икономическите, 
социалните и политическите щети, 
които съвременно робство причиня-
ва на цялото общество – както по 
отношение на нарушаването на чо-
вешките права и достойнството на 
жертвите, така и от гледна точка 
на масираното укриване на данъци, 
корупцията и ерозията на закона.

други инициативи, които илюс-
трират активността на оссе в 
борбата с престъпното деяние, са 
семинар за сътрудничество за пре-
дотвратяване на трафика на хора в 
региона на средиземноморието, про-
веден на 8 февруари 2013 г. в рим; 
Програма за превенция на трафика на 
хора: недискриминация и овластяване 

(11 и 12 октомври 2012 г. във виена); 
експертен семинар срещу изпиране-
то на пари за борба с трафика на 
хора (3 и 4 октомври 2011 г. във ви-
ена); Предотвратяване на трафика 
на хора с цел трудова експлоатация: 
достойни условия на труд и социална 
справедливост (20 и 21 юни 2011 г. 
във виена); незащитена работа, не-
видима експлоатация: трафик с цел 
на подчинение в домашни условия (17 
и 18 юни 2010 г. във виена.

Посещения в страни –  
членки на ОССЕ

в съответствие със задължения-
та си специалният представител на 
оссе за борба с трафика на хора 
насърчава правителствата на стра-
ните – членки на оссе, да поста-
вят на високо ниво в дневния си ред 
борбата с всички форми на трафик 
на хора. Посещенията в различните 
страни – членки на оссе, служат 
за установяване на пряк и конструк-
тивен диалог с държавите относно 
политиката срещу трафик на хора. 
По време на посещенията си в от-
делните страни специалният пред-
ставител провежда консултации с 
държавни органи, представители на 
съдебната власт и неправителстве-
ните организации, като целта е об-
мен на знания и добри практики.

след всяко посещение в дадена 
страна специалният представител 
на оссе пише доклад, като под-
чертава положителните практики 
на страната, както и обсъдените 
предизвикателства и областите, къ- 
дето политиката срещу трафика 
може да се засили. докладът съдържа 
и конкретни препоръки за подобрява-
не изпълнението на ангажиментите 
на страната, произтичащи от Плана 
на оссе за борба с трафика на хора. 
ако страната изрази съгласие, до-
кладът се обявява публично. Подобни 
доклади могат да бъдат намерени на 
официалната страница на оссе.

на първото за 2013 г. заседание на 
Постоянния съвет на оссе, състо-
яло се на 17 януари, външният ми-
нистър на украйна леонид кожара 
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представя приоритетите на стра-
ната в качеството ù на председател 
на организацията през настоящата 
година. работната програма на укра-
инското председателство получава 
принципна подкрепа от държавите, 
като всички декларират готовност 
и желание за сътрудничество. сред 
основните приоритети не липсва и 
този за борба с трафика на хора.

* * *
Престъплението „трафик на хо- 

ра“ накърнява честта и достойн-
ството на жертвите, а в някои слу-
чаи и правото им на живот. като 
форма на организирана престъпност 
то подкопава основните принципи 
на законовия ред и демократичните 
стандарти на обществото. За по-го-
лямата част от него този проблем 
е нереален или далечен, но истина-
та е, че е реална опасност, особе-
но за млади жени и деца. трафикът 
на хора е една от най-сериозните 
форми на потъпкване на основните 
човешки права. това престъпление 
засяга човешката сигурност – как-

то персонална, така и общностна и 
икономическа.

ето защо оссе призовава към 
по-твърдо действие в целия свят за 
борба и ликвидиране на модерната 
форма на робство. въпреки предпри-
етите усилия за борба с трафика на 
хора на национално равнище нашата 
страна все още е определяна като 
рискова за произход на жертви. във 
връзка с това в областта на соци-
алната политика и при противо-
действието на организираната пре-
стъпност компетентните органи на 
местно равнище, в съответствие с 
препоръките на оссе, би трябва-
ло да си поставят амбициозни цели, 
насочени към ефективно прилагане и 
усъвършенстване на съществуващи-
те законодателни мерки, развиване 
на сътрудничество с останалите 
европейски страни в областта на 
полицейската и съдебната система, 
реализация на социални програми и 
проекти за реадаптация и подпомага-
не на жертвите на трафика, както и 
информираност на обществото, пре-
венция на бъдещи такива случаи.

1 Протокол за предотвратяване, про-
тиводействие и наказване на трафика с 
хора, особено жени и деца, допълващ Кон-
венцията на ООН срещу транснационал-
ната организирана престъпност (ратифи-
циран на 12 април 2001 г.), известен като 
Протокол от Палермо.

2 Национална комисия за борба с тра-
фика на хора, Наръчник за превенция на 
трафика на хора, проект „България – Хо-
ландия: Общи усилия в противодействие-
то на трафика на хора 2009 – 2010”. Со-
фия, 2010.

3 П а к  т а м.
4 Статистика за 2011 г. от официал-

ната страница на Националната коми-
сия за борба с трафика на хора (НКБ-
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асПекти

реалностите, свързани с отпада-
нето на функциониращия през 
втората половина на хх век 

двуполюсен модел на противопоста-
вяне в международните отношения, 
и разгърналите се глобализационни 
процеси промениха геополитическата 
карта на света и наложиха концепци-
ята за „широката сигурност“, в ко-
ято военният аспект отстъпи при-
оритетното си място по значение. 
в тази концепция като равнозначни 
се извеждат политическите, иконо-
мическите, правните, етническите, 
екологичните, демографските, социал-
ните и информационните аспекти на 
сигурността. Появилите се нови зап-
лахи в обществения живот изискват 
и промяна в нагласите, мисленето и 
подхода за тяхното неутрализиране 
рисковете в съвременното глобали-
зиращо се общество би следвало да 
се разглеждат като процеси, които 
в своето развитие могат да изля-
зат от контрол, да причинят трай-
на дестабилизация както в отделни 
държави, така и на международните 
отношения за дълъг период от вре-
ме. много от тези процеси имат 
обективен характер, развиват се на 
големи територии и не са ограничени 
в определени държавни граници.

в повечето страни, избрали де-
мократичния път на развитие, дър- 
жавният монопол отпада в основ-
ни сектори на обществения живот. 
но по отношение на сектора за си-
гурност процесите не протичат в 
такава форма и такъв мащаб. сек-
торът за сигурност остава свързан 
с ролята на държавата за защита 
на личността и обществото в рам-
ките на националните ù граници, за 
създаване на възможно най-добрите 
условия за просперитет на гражда-
ните в силно конкурентна среда. 
изострената борба за ресурси, сил-
ната икономическа, политическа и 
междуетническа конкуренция водят 
до нарастване на нестабилността, 
като увеличават заплахата за сило-
во противопоставяне. трудното пре-
одоляване на икономическата криза в 
края на първото и началото на вто-
рото десетилетие на ххІ век води 
до безконтролно и непредсказуемо 
развитие на конфликти. сигурност-
та в широкия смисъл продължава да 
бъде основна функция на държавата 
в контекста на либерализацията на 
социално-икономическия живот. но 
възможностите на съвременните на- 
ционални държави, подложени на свър- 
заните с глобализацията заплахи, ста- 

гражданското общество като 
фактор в системата  

За сигурност

Д-р Стефко СМОЛЕНОВ

The article „Civil society as a factor in the security system” (author Stefko Smolenov) 
claims that over the past two decades the Bulgarian civil society has appeared to be a partner 
of the democratic state. Regardless of the weaknesses and mistakes, it is gradually becoming 
a factor in determining the agenda of the security policy.

Кеу words: civil society, security policy, good governance, NGO-sector, security problems, 
integrity, specific countries, control, government.
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ват все по-ограничени за изграждане 
и поддържане на стабилна среда за 
сигурност във вътрешен и между-
народен план. това обстоятелство, 
наред с нарастващата неспособност 
на държавните институции да об-
служват достатъчно пълно целите и 
интересите на обществото, създава 
потребност от нов тип обществена 
организация, изискваща бърза реакция 
и гъвкавост в отговор на възниква-
щите динамични процеси. като пра-
вило тази организация се основава на 
граждански инициативи за задоволя-
ване на определени потребности и 
частни интереси на различните гру-
пи в гражданското общество.

в миналото правото на сдружа-
ване не е закрепено нормативно. на-
пример през различните периоди от 
развитието на капиталистическите 
отношения в много страни профе-
сионалните организации на работни-
ците не са приемани добре от уп-
равляващите, като понякога дори са 
забранявани. на ранните етапи от 
развитието на обществото, свърза-
ни с индустриалната революция, пра-
вото на сдружаване за постигане на 
свободно избрани цели (а и на всички 
останали права) е извоювано в резул-
тат на тежки и продължителни со-
циалнополитически борби.

Първообраз на съвременните 
граждански организации са различни-
те групи за взаимопомощ. след се-
риозни граждански или международни 
военни конфликти в името на оце-
ляването си гражданите си оказват 
взаимопомощ, като се организират 
спонтанно, за да се справят с общи-
те проблеми. участието в такива 
групи е доброволно, а ръководството 
е изборно. членството в тези орга-
низации е непостоянно и те се раз-
падат при отпадане на проблемите, 
поради които са възникнали. финан-
совите средства, необходими за пос-
тигане на целите им, се получават 
най-често от дарения и членски внос 
на участниците. хората в този тип 
граждански сдружения обикновено 
са свързани и с общоприети от тях 
морални принципи и норми. Поняко-
га се е налагало такива сдружения 

да влизат в конфликт с държавните 
институции, в зависимост от естес-
твото на проблема, поради който 
възникват.

като примери от българската 
практика може да се посочат чита-
лищата по време на османското иго – 
уникални като форма граждански 
общности (общества) и национални 
като съдържание на дейност.

макар да имат основно просвети-
телски, благотворителни и културни 
функции, те изразяват и представят 
интересите на широки обществени 
групи от населението при липсата 
на българска национална държавност. 
не е без значение, че през хІх век, 
в условията на националнореволюци-
онни борби, някои от тези своеоб-
разни неправителствени организации 
(нПо) изиграват определена роля за 
нейната подкрепа и материално под-
помагане. в този смисъл те се роде-
ят с класическите благотворителни 
организации, възникнали в свободни-
те, национално независими държави, 
напреднали в обществено-политичес-
кото и икономическото си развитие. 
Прието е, че там благотворителни-
те организации представят главно 
образованата и по-богата (в мате-
риален аспект) част от общество-
то. За разлика от тях обаче у нас, 
може би защото са единствените 
сдружения на по-просветената част 
от народа, читалищата са средище 
за олицетворяване тежненията и 
надеждите на най-широките обще-
ствени слоеве. още от периода на 
възраждането съществуват и учи-
лищните настоятелства, които 
функционират главно в подкрепа на 
образованието и също не са свързани 
с държавата. и едните, и другите са 
първите форми на свободно свързва-
не (асоцииране) на хора в условията 
на национална зависимост. де фак-
то, без да отговарят на тогаваш-
ните европейски критерии за граж-
данско общество, те все пак могат 
да се приемат като структури, кои-
то представят публично определени 
обществени възгледи, и се вписват 
(дори и с известни резерви) в раз-
бирането за гражданско общество. 
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или например след войните за обе-
динението на българия, водени през 
второто десетилетие на хх век, се 
появяват многобройни, главно благо-
творителни организации, с цел под-
помагане на най-засегнатите слоеве 
от населението на страната.

една от многото възможни функ- 
ции на неправителствените орга-
низации е да сигнализират и съдейс-
тват за преодоляване на възможни 
конфликти, възникнали по повод на 
защита на правата на различните 
етнически, религиозни, расови или 
формирани на друга основа общнос-
ти. в това им качество те играят 
ролята на „имунна система“ на об-
ществото, като служат за ранно 
разкриване на възможни социални 
сблъсъци и прояви на екстремизъм 
при изостряне на различни обществе-
ни противоречия, с което спомагат 
за своевременното и безопасното им 
преодоляване.

в процеса на своето развитие 
гражданското общество преминава 
през различни форми на самоорганиза-
ция. независимо от голямото си мно- 
гообразие, породено от многоброй-
ните сфери на проявление, граждан-
ските организации имат някои общи 
черти – обслужват предимно обще-
ствените потребности, останали из- 
вън полезрението на държавните ин-
ституции и бизнеса, които са при-
оритетни за съответната гражданс-
ка общност и изискват своевременна 
реакция. в повечето случаи този тип 
организации възникват спонтанно, в 
резултат на проявена инициатива за 
решаване на конкретни проблеми от 
различни области – екология, здраве-
опазване, спорт, образование, сигур-
ност, медицина, защита на определе-
ни права и др.

тези структури са основен посред-
ник между гражданите и държавата. 
гражданите се обединяват в асоциа-
ции, сдружения, професионални съюзи, 
чрез които си осигуряват компетен-
тна и ефективна защита и условия 
за реализация на своите интереси. 
същевременно някои от неправител-
ствените организации притежават 
и предлагат алтернативна експер-

тиза при формиране на различните 
политики в конкретните области 
на обществения живот – особено в 
сигурността. в общественото про-
странство те заемат сектора меж-
ду държавните институции и бизне-
са, обособени като трети сектор, 
или наричани още неправителствени 
организации.

третият сектор е изключително 
полезен в сферата на образованието 
и социализацията на гражданите, за 
тяхното политическо съзряване. той 
спомага за придобиването на необхо-
димия социален опит в търсенето на 
по-рационални начини за задоволяване 
на интересите и потребностите на 
различните обществени групи.

ролята на нПо в тази област е 
да осигури по-ефективна чуждестран-
на експертиза и финансиране за осъ- 
ществяване на научните и образова- 
телните проекти, включително в об-
ластта на гражданско-военните от-
ношения. благодарение на гъвкавост- 
та си и на липсата на бюрократич-
ни процедури за координиране и взе-
мане на решения нПо установяват 
по-лесно международни контакти 
и сътрудничество от държавните 
институции, които в сравнение с 
третия сектор разполагат със зна-
чителни финансови ресурси и адми-
нистративен апарат, но по-трудно 
осъществяват подобни цели.

съвременните неправителствени 
организации имат сериозно влияние 
и в националната сигурност. незави- 
симо че тази област е свързана с ед- 
на от основните функции на всяка от 
националните държави, тя остава, 
поради своето изключително значе-
ние, приоритетна и за повечето ор- 
ганизации на гражданското общество.

участието на нПо в системата 
за сигурност на българия е свързано 
главно с изпълнението на техните 
основни функции за осъществяване 
на демократичен и граждански кон-
трол над дейността на министерс-
твото на отбраната и армията, с 
което съдействат за цялостното 
демократизиране на българския мо-
дел на гражданско-военни отноше-
ния. усилията както в теоретичен 
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план, така и като практически дейс-
твия са насочени към укрепване на 
националната сигурност в най-ши-
рокия контекст на това понятие. в 
научната литература справедливо се 
отбелязва, че в тях има „критична 
маса“ от експерти, способни да се 
произнасят компетентно по широк 
кръг проблеми на националната си-
гурност.

като правило тези нПо работят 
активно с държавните институции, 
полагат усилия с PR-кампании, про-
пагандни и просветителски акции, 
чести изяви в средствата за масово 
осведомяване, общественото мнение 
у нас да бъде информирано и дори 
формирано.1 участват с необходима-
та специфична експертиза при разра-
ботването на нормативни и основни 
концептуални документи в област-
та на сигурността и отбраната, с 
което съдействат за най-пълно реа-
лизиране интересите на различните 
обществени групи в тази динамична 
и същевременно невралгична сфера. 
всеобща е оценката за положител-
ната роля на тези организации при 
постигане отношения на сътрудни-
чество и доверие с институциите на 
демократичната държава.

наред с неоспоримите постиже-
ния в отношенията между граждан-
ското общество и държавата има и 
редица негативни процеси, над които 
следва да се работи в близките ня-
колко години. Промяната следва да 
е към развитие на демокрацията в 
името на националния просперитет 
и консолидацията на обществото в 
българия. в основата на тези про-
цеси са известни обективни причини, 
свързани с възприетите разбирания 
за същността на неправителствени-
те организации. но има и субективни, 
свързани най-вече с особеностите на 
българския преход към демокрация.

в научната литература са изве-
дени няколко най-общи, но и най-зна-
чими характеристики (разработени 
в университета „джон хопкинс“) 
на неправителствените организа-
ции, които спомагат за по-ясното 
оформяне на облика и за разбиране 
същността на третия сектор. най-

общо те се свеждат до независимост 
на организациите от държавата; не-
винаги е задължителна официалната 
им институционализация; автоном-
но самоуправление на организациите; 
те да са с идеална (нестопанска) цел; 
свободен избор при участие в различ-
ните видове дейности; нормативно 
закрепен граждански статут.

в социалната практика наличие-
то на посочените критерии е труд-
но забележимо – особено в страни 
като българия, където в съзнанието 
на обществото не са ярко очертани 
границите между частна, държавна и 
публична собственост, между авто-
номията и зависимостта и др. това 
предполага липсата на влияние на 
нПо в българия като коректив на 
политическото управление и е една 
от причините за проточилия се пре-
ход към консолидирана демокрация. в 
обществото се утвърди мнението, 
че организациите на гражданското 
общество са по-скоро формално при-
състващ елемент на демократична-
та политическа система, а не един 
от основните политически фактори, 
които участват при формирането 
на политическия дневен ред.

субективните причини се свързват 
най-вече с нормативните и финансо-
вите проблеми, срещани при функ-
ционирането на неправителствения 
сектор. в публичното пространство 
е широко разпространено мнението, 
че финансирайки изборно определени 
организации от третия сектор, дър- 
жавата ще ограничи тяхната неза-
висимост при дейността им и ще 
ги принуди да обслужват казионни и 
дори лични интереси. още повече, че 
и у нас са реалност нПо, които по 
форма са трети сектор, но по същи-
ната си са „квази“, защото са поле за 
изява и/или убежище на политици от 
различните властови инстанции, или 
на хора от криминалния контингент. 
този тип отношения на практика 
разрушават не само основните прин- 
ципи на действие на третия сектор, 
но и авторитета и доверието между 
нПо и обществото.

не е коректно да се отрича, че 
през изминалите двайсет и три го-
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дини бяха постигнати основните 
черти на европейските демокрации. 
нормативно бяха заложени основни-
те принципи на правовата държава – 
конституционализъм, върховенство 
на закона, а като следствие –  реално 
разделение на властите и управление 
на държавата според закона, гаран-
тиране и неотменимост на човеш-
ките права, съдебната защита на 
правата на гражданите, изгради се 
многопартийна система и се постиг-
наха реален плурализъм, реални права 
и защита на малцинствата и религи-
озните общности и т.н.

всеизвестно е, че правата на чове-
ка са ядрото на законодателството, 
задължително за правовата държава. 
гражданите получиха демократични 
права, заложени в основния закон – 
конституцията. в нея е записано, 
че тя е правова държава (чл. 4), за-
щото се управлява според консти-
туцията и законите на страната. 
това означава, че държавната власт 
се осъществява чрез закони, посредс-
твом върховенството на закона се 
реализират свободата и справедли-
востта за всеки гражданин.

в българия нормативно бяха за-
крепени всички граждански права, за-
легнали във всеобщата декларация за 
правата на човека, приета от оон 
през 1948 г., в европейската конвен-
ция за правата на човека от 1950 г., 
както и в приетата през 2000 г. в 
ница харта за правата на човека, 
която разширява конвенцията от 
1950 г. с определени социални, ико-
номически и политически права на 
гражданите на ес.

наред с тези несъмнени придобив-
ки (най-вече в политическата сфера) 
големи групи от българските граждани 
в условията на продължителния във 
времето преход понижиха своя иконо-
мически статус и социалната си си-
гурност. идеалите от началото на  
90-те години на хх век за изгражда- 
не на социална и правова държава, пос- 
лужили като мотивиращ фактор за 
демократичните промени, не бяха осъ- 
ществени в необходимата пълнота.

на практика българският поли-
тически елит не успя да се справи 

с предизвикателствата, характерни 
за пазарните икономики. в редица 
области, като образование, здраве-
опазване, вътрешен ред, пенсионно 
и социално осигуряване, двайсет и 
три години след демократизацията 
на страната продължава да се усеща 
остра необходимост от промяна и 
реформи.

оказва се, че политическите пра-
ва и свободи не са достатъчно усло-
вие за развитието на гражданското 
общество и правовата държава. При 
отсъствието на необходимите ико-
номически условия и реално осъщес-
твяваните социални права за гражда-
ните се задълбочават негативните 
процеси в отношенията между дър- 
жавата и гражданското общество, 
изразени най-вече в подчинение (опи-
томяване) на нПо. При подобна по-
литика на държавата гражданското 
общество губи възможност да изпъл-
нява най-важната си функция – ко-
ректив на слабостите в политичес-
кото управление. По отношение на 
правния ред бяха приети изпитани 
и добре работещи в консолидирани-
те демокрации правни норми. но в 
страни като българия (с догонващо 
развитие) това определено не е до-
статъчно. Правните норми като 
текст са правно коректни, но не се 
свързват с политическите механиз-
ми за тяхното спазване. в научната 
литература се смята, че проблемът 
се корени в наличието или липсата 
на политическа воля (политически 
носител) за приемане и особено за 
прилагане на законите, защото пра-
вото отразява определени полити-
чески интереси.2

това е една от причините, пора-
ди която съдебната система и днес 
остава „ахилесовата пета“ на демок-
рацията в българия, защото правова-
та държава е непрекъснат процес на 
приемане, но и на все по-пълно прила-
гане на демократични по съдържание 
и справедливи по дух правни норми. 
За успешното му развитие е изклю-
чително важно както изграждането 
на сериозен икономически потенциал, 
така и формирането на необходи-
мата политическа воля за развиване 
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държава.

необходима е своевременна и доб-
ре обмислена промяна както в нагла-
сите на политическия елит, така и 
в осъществяването на конкретните 
политики в различните области.

в специализираната литература се 
срещат различни мнения за осъщест-
вяване на промяната. едни автори, 
отчитайки слабостта на гражданско-
то общество в страната, възлагат 
големи надежди на външни фактори, 
най-вече на европейския съюз. очак-
ванията са за въздействие върху на-
ционалния политически елит, изразено 
като подкрепа на градивни политики 
и като критика на непрозрачно и де-
структивно управление. други смя- 
тат, че за настъпването на пози-
тивни промени трябва да се форми-
ра „критична маса“ от отговорни и 
осъзнаващи своя интерес от почте-
ност и прозрачност при управлението 
на страната представители на поли-
тическия елит. За успешното начало 
на този процес в обозримото бъдеще 
според тях са необходими както сери-
озните усилия на гражданското обще-
ство, така и еволюция в мисленето и 
поведението на политическия елит.

според автора на настоящата 
статия еволюцията в мисленето на 
елита може да е твърде продължи-
телен процес, особено ако не е под-
крепен с прилагане на превантивната 
и наказателната страна на същест-
вуващите закони, каквото е едно от 
най-важните изисквания на правова-
та държава.

в този план може да се коменти-
рат и продължителните обществени 
протести през 2013 г., наречена го-
дината на гражданското общество, 
възникнали в резултат на размина-
ването на високите обществени 
очаквания за справедлив правов ред 
(особено при борбата с корупцията – 
наказателните дела и присъди за ко-
рупция остават непропорционално 
малко на фона на оценките за разпро-
страняването ù в страната)3 и нор-
мативно осигурените, но твърде ог-
раничените от икономическото със- 
тояние на страната социални пра-

ва (както в началото на приемане- 
то ни, така и до днес оставаме най- 
бедната страна в ес), на продължа-
ващата липса на политическа воля 
и капацитет при държавното уп-
равление. в този план протестите 
са гражданският отговор на непро-
зрачното управление и високите ко-
рупционни нива, характерни за бъл- 
гария през последните години.

в резултат страната навлезе в 
продължителна политическа криза, с 
което се създават предпоставки за 
болезнено излизане от икономичес-
ката рецесия. тук следва да се от-
читат и рисковете за националната 
сигурност. Защото заплахите не про-
изтичат само от тероризъм, орга-
низирана престъпност или външна 
агресия, а и от нарастващото соци-
ално напрежение, от безизходицата 
за големи групи от обществото, по-
родена от ниски доходи и високи нива 
на безработица (северозападният 
район остава най-бедният в европа). 
съвкупността от тези обстоятел-
ства води до социално напрежение с 
непредсказуеми последици и до реал-
на дестабилизация на вътрешната 
среда за сигурност. както справед-
ливо отбелязват някои анализатори, 
„сегашният изблик на недоволство е 
комбинация от наслагващи се риско-
ве и натрупани неосъществени оча-
квания“4.

независимо че се направиха сериоз-
ни и доста успешни (според автора) 
опити за разделяне, политизиране и 
манипулиране на протестите, въпре-
ки негативите за страната и сигур-
ността като цяло, част от граждан-
ското общество заявява сериозни на-
мерения за промяна на статуквото. 
избраната посока за постигане на 
основните за съвременното граждан-
ско общество функции на коректив 
и активен участник в процесите на 
вземане на политически решения и 
в отстояването на интересите на 
гражданите чрез защитата на тех-
ните права е вярна. тя не противоре-
чи на приетите демократични прак-
тики в ес и ще изведе в перспектива 
ролята на гражданското общество в 
българия до ново качествено състоя-
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ние на зрялост, способно да участва 
равностойно в определянето на днев-
ния ред на политиката в различните 
сфери на обществените отношения, 
а също и в областта на сигурността 
и отбраната.

За постигането на тези цели е же-
лателно и използването на други ши-
роко прилагани демократични (меки) 
средства – най-вече диалог между 
участниците в политическия процес. 
той позволява да се синхронизират 
гледните точки, а впоследствие и да 
се потърсят възможните правни и 
управленски решения. Посредством 
диалога може да се изгради реален 
консенсус, чрез който да се направят 

необходимите компромиси, да се ми-
нимизират негативните резултати 
от неправилни политически решения 
и като краен резултат да се излезе 
от политическата криза с по-ниска 
цена, като се стабилизира средата за 
сигурност.

целта на промяната следва да е 
консолидиране на обществото чрез 
изграждане на устойчиво единство 
между субектите в политическите 
отношения – силната правова дър- 
жава и развитото гражданско обще-
ство, подкрепящо демократичните 
принципи и институции дори в усло-
вията на кризисни икономически си-
туации.

1 С л а т и н с к и, Н. Проучване на по-
тенциала и опита на неправителствения 
сектор да влияе върху отбранителните ре-
шения в България. – В „Интегритет в от-
браната: ефективно, прозрачно и отговорно 
управление”. София: Фондация „Инициатива 
за евро-атлантическо образование”, 2013.

2 П и р г о в а, М. Проблеми на правова-
та държава в България. Контекст, 26 ян. 

2011 (en.contxt bg.org/?=500).
3 Вж. Доклад на „Амнести интернешъ-

нъл” – 2012 г. (http://www.transparency.org/
global_priorities/public_contracting/integrity_
pacts).

4 К а б а к ч и е в а, П. Гражданският 
контрол трябва да e като китайска кап-
ка. – Иинтервю във в. „Сега”, № 4633 (56), 
7 март 2013.
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кръговрати

от средата на първото десети-
летие на ххІ век енергийната 
сигурност е сред най-значими-

те приоритети в стратегиите и по-
литиките за сигурност на развитите 
индустриални държави. рисковете и 
заплахите за нея се свързваха главно 
с две обстоятелства – прогнозира-
ното предстоящо достигане „пика“ 
на добива на жизненоважните за мо-
дерната икономика въглеводородни 
ресурси и сигурността на доставя-
нето им.

ключови фактори от последните 
няколко години обаче кардинално про-
мениха енергийната сфера. най зна-
чимите са кризата на 10-те години 
от новия век, стратегическият шок 
с добива на неконвeционални въглево-
дородни ресурси и нарасналата уязви-
мост на критичната енергийна ин- 
фраструктура.

Политиката за енергийна сигур-
ност се нуждае от смяна на парадиг-
мата, от нов модел на факторите 
и условията за нейното постигане. 
настоящото изложение предлага 
анализ и оценка на промените, нала-
гащи нова парадигма на ефективната 
енергийна сигурност, отговаряща на 
променените реалности на енергий-
ните пазари и световното икономи-
ческо развитие.

новата среда  
на енергийната сигурност

Величка МИЛИНА

The article „New energy security environment” (author Velichka Milina) claims that energy 
security is among the highest priorities in the security strategies and in the policies of the 
developed countries. Key factors in the past years have changed the energy sector dramatically. 
The first factor is the crisis of the 2010s, and the other – the strategic shock from the yield of 
non-conventional hydrocarbon resources. Today, the energy security policy requires a paradigm 
shift and a new model of factors and conditions for its implementation.

Key words: energy security, paradigm shift, shale revolution, new energy market, European 
Union, USA, Russia, China, OPEC.

НОВИ ФАКТОРИ  
НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПАЗАРИ

господстващото почти 40 години 
(след енергийната криза от 70-те го-
дини на хх век) разбиране за енергий-
на сигурност1 е предимно в рамките 
на наличността и достъпа до изко-
паеми горива, а като основна заплаха 
за глобалната енергийна сигурност 
се идентифицира прекъсването на 
енергийните доставки. в този сми-
съл широко споделяният възглед за 
нейната същност най-кратко може 
да се обобщи като „стабилни и не-
прекъснати доставки на достъпни 
цени“. Значимостта на този проблем 
идваше от общоприетото твърде-
ние на геополитически стратези, 
инвестиционни банкери, геолози и 
физици за обозримото изчерпване на 
нефта и природния газ, за започнало 
„The Final Countdown“* в добива на 
въглеводородни ресурси на приемли-
ва „енергийна цена“**. това обсто-

* В космонавтиката – обратно броене 
до нула.

** Съотношението между енергията, 
необходима за проучване и извличане на 
енергоизточници, и енергията, която се 
съдържа в добитите източници. Ако те са 
приблизително равни, процесът на добив 
на енергийни ресурси губи смисъл.
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ятелство, както и острата конку-
ренция за енергийни ресурси, заради 
нарастващо търсене и потребление 
в развитите и в новоразвиващите се 
икономики, създаваха контекста на 
енергийните политики.

това бе период, в който големите 
потребители на енергийни ресурси 
(сащ, ес, китай, индия) бяха силно 
зависими от доминиращите на енер-
гийния пазар държави производител-
ки от близкия изток и каспийския 
регион, от русия и др.

основните принципи на енергий-
ния пазар бяха енергиен национа-
лизъм, активна роля на „транзитни-
те“ държави, доминиране на произ-
водителите над потребителите на 
енергийния пазар.

енергийният национализъм* беше 
главният принцип, определящ пове-
дението на основните участници на 
енергийния пазар – страните произ-
водителки, транзитните държави и 
големите потребители на енергийни 
ресурси. енергийният национализъм 
създаде реалност, в която поведение-
то и решенията на енергийните паза-
ри, доставките на ресурси да зависят 
не от пазарни икономически субекти, 
а от държавите производителки, при 
което енергийният пазар се превърна 
в арена на междудържавни отноше-
ния. нефтът и природният газ бяха 
използвани като геополитическо оръ-
жие, а енергийната геополитика и гео- 
икономика станаха най-съществена-
та част от глобалната политика и 
от външната политика на големите 
играчи на енергийния пазар.

от 2008 – 2009 г. в енергийната 
сфера са налице определящи тенден-
ции, провокирани от въздействието 
на два нови фактора, с много силен 
заряд – глобалната финансова и ико-
номическа криза и шистовата рево-

* Заради изключителната значимост 
за функционирането на обществата прак-
тически във всички държави правителства 
и национални компании са отговорни за за-
пасите, транзитирането, гарантирането 
на достъпа до енергийни ресурси. Нефтът 
и природният газ са територия на прави-
телствата.

люция в добива на газ, а вече и на 
нефт.

Първият от факторите, кардинал-
но променил средата на енергийните 
политики, е световната икономичес-
ка криза. от 2008 г. не спират ана-
лизите на експертите за дефиниране 
на нейните характеристики. опреде-
лят я като финансова, икономическа, 
на демокрацията и държавното уп-
равление, на обществото на потреб-
лението и на материалната култура 
като цяло, на средата на обитаване, 
което ще доведе до световна природ-
на катастрофа. споровете са около 
дълбочината на кризата, моделите 
на развитието ù и на евентуалните 
изходи от нея, но това, което обе-
динява анализаторите, са констата-
циите за наличието на кризисни яв-
ления/процеси и за техния глобален 
характер. от тази позиция изглежда 
убедително твърдението, че прежи-
вяваме многомерна глобална криза, 
или първата системна криза на гло-
балната епоха.2

изчерпването на технологичния и 
организационния потенциал на послед-
ната вълна на растеж (кондратиев3) 
обуславя обстоятелството, че кризи 
с различен произход, които в обикно-
вени условия се развиват в собстве-
ната си сфера, започват да си взаи-
модействат и да се наслагват. резул-
татът е своеобразен „резонанс“ на 
кризисните явления в различни сфери – 
политическа, икономическа, социална, 
енергийна и т.н. освен това всяка 
система, включително социалната, 
има предел на устойчивост и такъв 
резонанс, особено ако се наслагва вър- 
ху неблагоприятни дългосрочни тен-
денции и/или локални краткосрочни 
шокове, може да я изведе от равно-
весие.

от 1900 до 2000 г. динамиката на 
световното развитие се определя от 
поредната фаза на дългосрочен хи-
перболичен ръст – индустриалния. в 
рамките на тази вълна има няколко 
фази, разделени от остри кризи, ко-
ито водят до смяна на парадигмата 
на развитие: кризите от началото 
на 30-те години, от началото на 70-те 
години и от края на последното де-
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сетилетие на хх век. например кри-
зата от 30-те години на миналия век 
води до рязко нарастване ролята на 
държавата в икономиките на сащ, 
германия, италия и т.н. този процес 
съвпада с ускорената индустриали-
зация и рязкото засилване потреб-
лението на електрическа енергия за 
промишлеността и на нефта като 
моторно гориво.

кризата от 70-те години води до 
прехода на сащ и Западна европа 
към постиндустриално развитие, ба-
зирано на глобализация, информати-
зация и либерализация на социално-
икономическата сфера. ускорява се 
развитието на атомната енергети-
ка, нараства търсенето на природен 
газ, като гориво за енергетиката.

към края на миналия век темпо-
вете на икономически и енергиен рас-
теж се приближават към максимума 
на 50-те и 60-те години, като най-
високи са в развиващите се страни. 
най-важната характеристика на 
предкризисния растеж е съчетаване-
то на постиндустриалното разви-
тие на развитите страни и бързата 
индустриализация на развиващите 
се страни (главно китай).4 в този 
период обаче, с въвличането на клю-
човите развиващи се страни в све-
товната икономика, постепенно се 
изчерпва потенциалът на глобализа-
цията, информатизацията и либе-
рализацията, т.е. на основните еле-
менти на третата вълна на растеж, 
което става очевидно по време на 
глобалната криза от 2008 – 2009 г.

в енергийната област тази кри-
за съвпада с началото на прехода 
от „индустриална“ и „въглеводород-
на“ към „неоиндустриална“5, „умна“ 
енергетика, която включва редица 
направления: „умни“ мрежи, енергий-
на ефективност (в широкия смисъл), 
възобновяема енергетика, нови прин- 
ципи на организация на енергийните 
системи, смяна на акцента от про-
изводителя към потребителя.

тези тенденции ще станат доми-
ниращи след около двайсет години. 
докъм 2030 г. всички реалистични 
сценарии за световната енергетика 
запазват водещата роля на въглево-

дородните, т.нар. горивни източници 
на енергия, което не отменя тенден-
цията на движение към „неоиндуст-
риална“ енергетика. на енергийните 
пазари, според оценките на експер-
ти6, ще се изразява в конвергенция на 
процесите на глобализация и региона-
лизация в енергийната сфера, както 
вече става в редица отрасли на про-
мишлеността. глобалното домини-
ране на производителите постепенно 
ще бъде заменено от доминиране на 
потребителите на енергия, което в 
най-близко бъдеще може сериозно да 
промени съществуващата картина в 
енергийната сфера на света.

вторият фактор, който карди-
нално промени енергийните пазари, е 
тихата шистова революция в добива 
на газ, а вече и на нефт. ефектите 
на нейното въздействие върху цени-
те на енергийните ресурси и геопо-
литиката предстои да бъдат анали-
зирани и оценявани. какво се върши, 
какви са параметрите на шистовия 
бум и на геополитическите последи-
ци от него?

През първото десетилетие на 
новия век в експертните анализи за 
енергийната сигурност господства 
твърдението, че до двайсетина годи-
ни ще настъпи връх в добива на въгле-
водородните ресурси, след което, ако 
вече няма създадена алтернатива за 
ново масово гориво за промишленост- 
та и транспорта, човечеството е 
обречено на икономически апокалип-
сис. никой не е предвидил предстоя-
щата (през 2008 г.) поява на „черния 
лебед“7 – въвеждането на нов метод 
за производство на неконвенционален 
(шистов) газ на енергийно приемли-
ва цена на добива. същността на 
този метод е хоризонтално сондира-
не и хидравлично разбиване (hydraulic 
fracturing) на т.нар. шистови скали, 
където петрол и газ не се съдържат 
в концентрирани находища, а са „раз-
пръснати“ из пластовете, складирани 
в миниатюрни пукнатини и порести 
„джобове“, и затова не могат да бъ-
дат извлечени оттам посредством 
традиционния метод на сондиране.

днес от екзотика новата тех-
нология за добив на неконвенционал-
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ни въглеводородни ресурси превърна 
сащ в най-големия производител на 
газ в света (след 2009 г.), а според 
международната агенция по енерге-
тика8 към 2020 г. те ще изместят 
саудитска арабия като най-голяма 
производителка на петрол.

след уговорка за известна услов-
ност (по отношение на реалното им 
добиване) на количествата запаси от 
технически извлекаемите шистови 
нефт и газ в данните на американс-
ката агенция за енергийна информа-
ция могат да се видят класираните 
на първите десет места по резерви 
на такива ресурси (табл. 1 и 2).9

шистовата революция, която за-
сега е факт само в сащ и канада, 
където единствено се добиват ико-
номически значими количества от 
неконвенционални енергийни ресурси, 
има сериозен ефект върху световния 
енергиен (и не само) пазар.

неконвенционалният газ фунда-
ментално промени световния пазар 
на този ресурс. само допреди пет 
години се очакваше съединените 
щати да бъдат голям вносител на 
газ. между 2000 и 2010 г. в страна-
та е изградена инфраструктура за 
връщане в газообразно състояние (ре-
газификация) на над 100 млрд. куб.м 

Таблица 1

Място Страна Шистов нефт 
(млрд. барели)

1 русия 75
2 сащ 58
3 китай 32
4 аржентина 27
5 либия 26
6 австралия 18
7 венесуела 13
8 мексико 13
9 Пакистан 9
10 канада 9

Общо за света 345

Таблица 2

Място Страна Шистов газ  
(трлн. куб. м)

1 китай 1,115
2 аржентина 0,802
3 алжир 0,707
4 сащ 0,665
5 канада 0,573
6 мексико 0,545
7 австралия 0,437
8 република южна африка 0,390
9 русия 0,285
10 бразилия 0,245

 Общо за света 7,299
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втечнен природен газ (вПг), внасян 
от чужбина. През 2011 г. обаче сащ 
внасят под 20 млрд. кубични метра 
вПг.10 в момента се полагат усилия 
за реконструиране на неизползваните 
терминали за регазификация в съоръ-
жения за втечняване на газ, за да бъде 
той изнасян. освободените значими 
количества втечнен газ, предвижда-
ни за американския пазар, доведоха 
до чувствително спадане на цената 
му, свързани с две основни последици: 
„газпром“ беше принуден да намали 
сроковете и цените по дългосрочните 
договори за доставяне за европейски-
те страни, а редица от тях предпри-
еха стъпки за изграждане на терми-
нали за втечнен газ – като политика 
за намаляване на зависимостта от 
доставки чрез фиксираните мрежи.

с евтиния газ в сащ вече се про- 
извеждат около 30% от електричес-
твото и се отопляват половината 
домакинства. ефектът е, че се осво-
бождават големи количества от из-
ползваните досега за тази цел въгли-
ща, които на ниски цени се появяват 
на световния пазар. в европа това 
води до изкривяване на енергийния 
микс за сметка на намаляване изпол-
зването на по-скъпия природен газ. 
фактически рухналият пазар на въг-
леводородни емисии също не препятс-
тва усиленото горене на въглища на 
стария континент, където газовите 
централи (белгия, нидерландия) все 
по-често работят на загуба.11

шистовата революция в сащ 
има ефект и върху глобалната ико-
номическа конкуренция – например 
цената на природния газ за индустри-
ята в сащ е четири пъти по-ниска 
от тази в ес12, което ерозира кон-
курентоспособността на европейс-
ките компании. разширяващата се 
пропаст между северноамериканския 
и европейския нефтен и газов пазар 
акцентира конкурентните разлики 
и при кризисни ситуации в страни 
износителки. енергийният пазар на 
сащ, за разлика от този на ес, ос-
тана практически незасегнат – за-
ради вече по-високата си автоном-
ност, от политическите събития в 
северна африка и близкия изток.

най-сериозният ефект на газова-
та шистова революция е смяната на 
акцента на световния пазар на газ – 
от пазар на производителите в пазар 
на потребителите (пазарът на пет-
рол все още е доминиран от произво-
дителите).

енергийната картина в света все 
повече ще се променя. Пикът на меж-
дународната търговия в световното 
потребление на енергоресурси, по ре-
дица оценки, ще бъде преминат около 
2030 г. на мястото на доминираща-
та днес ресурсна глобализация ще се 
установи ресурсната регионализация, 
като фундаментален фактор се очак- 
ва да стане ориентацията към мес-
тни енергийни ресурси, включително 
веи. При ресурсната регионализация 
ще нараства относителният дял на 
технологичната и организационната 
глобализация. в този нов контекст 
настъпват сериозни промени в енер-
гийната политика и поведение на ос-
новните субекти на енергийния па-
зар.

ГОЛЕМИТЕ ИГРАЧИ  
И НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН  
(ГЛАВНО ГАЗОВ) ПАЗАР

в рамките на старата парадигма 
на енергийната сигурност големите 
участници на енергийния пазар се кон-
курират главно в областта на гео- 
енергетиката, а енергийните ресурси 
се използваха като „карта“ за пости-
гане на геополитическо надмощие.13 
днес основните играчи са същите, 
но някои са с променени позиции на 
пазара. новият участник в отбора 
на големите е Канада. тя има дока-
зани огромни запаси от неконвенци-
онален нефт и газ и вече сключени 
дългосрочни договори за износ (докъм 
2019 г.) на шистов газ от британска 
колумбия за източна азия.14

САЩ са новият енергиен лидер. 
тази позиция им принадлежи от 
2009 г., когато трайно изместват 
русия от първото място по добив 
на природен газ.

след петролната криза от 70-те 
години на хх век енергийната сигур-
ност е основна цел и централен ор-
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ганизационен принцип на глобалната 
стратегия на сащ15, които бяха не 
само най-големият консуматор, но и 
най-големият вносител на енергия. в 
търсене на гаранции за сигурност на 
енергийните доставки външнополи-
тическите и военните усилия са фо-
кусирани главно върху постигане на 
контрол в района на близкия изток, 
като основен доставчик на петрол.

През последните две десетилетия 
този стратегически принцип е моди-
фициран в ангажимент към глобална-
та енергийна сигурност. световни-
те енергийни центрове са местата, 
където съединените щати концен- 
трират дипломатическите и военни-
те си усилия. Примерите са много – 
санкционирането на страни произ-
водителки на енергия като ирак и 
либия; двете големи войни в Залива; 
борбата срещу „ал кайда“, която е 
финансирана от ресурсни страни в 
региона, за да се противопоставят 
на американските интереси там; 
опитите за арабско-израелско уми-
ротворяване, като част от усилията 
за уреждане на сложните отношения 
в региона; ангажиментът за защита 
на морските трасета в азия и т.н.

американската „шистова рево-
люция“ променя картината. Преки-
ят политически ефект е намаляване 
на зависимостта от доставките на 
нефт от политически несигурните 
региони в близкия изток и северна 
африка. така близкият изток може 
да бъде детрониран от позицията на 
централен компонент на глобалната 
стратегия на сащ.

Политическият дискурс в област-
та на енергетиката е различен зара-
ди нововъзникващата реалност, коя-
то превръща съединените щати от 
най-голям вносител в износител на 
енергийни ресурси. върхът на вноса 
на петрол е през 2005 г. – 60% от 
вътрешното потребление, докато 
през 2012 г. той е спаднал на 46%. 
Причините за тази разлика са в по-
вишената енергийна ефективност 
и икономическата криза, но и в на-
расналото с 25% (от 2008 г. насам) 
собствено производство. най-голям 
дял в това увеличение има добивът 

на т.нар. tight oil – петрол, който се 
добива по същата технология като 
шистовия газ. По експертни оценки 
обемът на американските нефтени 
шисти надвишава няколко пъти до-
казаните залежи от суров петрол на 
саудитска арабия.

въпреки тези прогнози сащ все 
още внасят по-голям дял от необ-
ходимия петрол, отколкото през 
1973 г., но с променена географска те- 
жест на доставчиците: от канада – 
25%, от Персийския залив – 16%, от 
мексико – 11%, от венесуела – 9%.16 
Превръщането на канада в осно-
вен износител е много благоприят-
но обстоятелство за сигурността 
на енергийните доставки – съседна, 
приятелска държава, която е и най-
големият им търговски партньор.

и ако по отношение на сигурност-
та на петрола сащ имат впечат-
ляващи резултати, при природния газ 
без преувеличение може да се говори 
за истинска революция. активно се 
разработват стратегии за износ на 
втечнен шистов газ за европа и други 
дестинации на конкурентни цени.17

развитието на добива на некон-
венционален газ сащ използват и 
като инструмент на външната си 
политика18 – чрез приетата през ап-
рил 2010 г. от държавния департа-
мент глобална инициатива за шис-
тов газ (GSGI). целта е насърчава-
не на новата технология за добив в 
страни, които искат да идентифи-
цират, развиват и използват своите 
неконвенционални газови ресурси. в 
рамките на тази инициатива сащ 
установяват партньорски отноше-
ния с китай, индия, Полша, украйна, 
йордания и други страни. целите, ко-
ито се поставят чрез това сътруд-
ничество, са: насърчаване използва-
нето на американски технологии и 
спечелване на пазарни дялове в други 
страни; съюзяване със стратегически 
партниращи страни и ограничаване 
на тяхната зависимост от енергиен 
внос от други държави; насърчаване 
използването на природния газ като 
по-чисто гориво и увеличаване под-
крепата на усилията за справяне с 
измененията на климата.
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шистовата революция отрежда 

нови позиции на сащ на глобалните 
енергийни пазари, които те ще тряб-
ва активно да усвояват.

Русия е най-големият губещ от 
новите фактори и условия на енер-
гийния пазар. те вещаят край на по-
зицията ù на „енергийна суперсила“, в 
която „енергийната карта“ е нейно 
монополно геополитическо оръжие.

шистовата революция е тре-
вожна новина за русия и въпреки че 
„газпром“ дълго се опитваше за я 
подминава, тя е определящ фактор, 
с който трябва да съобразява своя-
та политика, опитвайки се да запази 
присъствието си като основен играч 
на световните енергийни пазари.

За русия последиците от шисто-
вия бум са преки и косвени. Прекра-
тен е договорът за десетгодишни до-
ставки на втечнен природен газ от 
„газпром“ за сащ. спряно е разра-
ботването на огромното газово на-
ходище „щокман“ в баренцово море – 
проект на стойност 40 млрд. щ.д., 
замислен да обслужва този договор.

на европейските газови пазари ру-
сия има относително слаба конкурен-
ция, като изнася големи количества 
природен газ на Запад и се опитва да 
използва доставките за централна и 
източна европа като инструмент за 
политическо влияние. тя осъществя-
ва над 60% от вноса на природен газ 
за страни като австрия, българия, 
чехия, естония, финландия, латвия, 
литва, Полша, словакия, молдова, 
турция и украйна.

но и тук господството ù не е 
безметежно. свободните количест-
ва втечнен газ на пазара притискат 
„газпром“ да намалява цените по 
договорите заради възможната ал-
тернатива, избирана от някои евро-
пейски страни (финландия, латвия, 
литва, Полша), изграждащи терми-
нали за втечнен газ. освен това не е 
толкова невероятно в недалечно бъ-
деще сащ да изнасят втечнен шис-
тов газ за европа.*

* През март 2013 г. е сключен 20-годи-
шен договор за доставяне от 2018 г. на аме-
рикански шистов газ за Великобритания.

енергийните опции на русия могат 
да намалеят и заради ефективното 
разработване на доказани значител-
ни находища неконвенционалнен газ 
в германия, украйна, великобрита-
ния, унгария, литва и румъния. дори 
само прогнози в тази посока са още 
един от факторите, довели до нега-
тивни промени за „газпром“ на дъл-
госрочните договори за доставяне на 
природен газ в европа.

„шистовата революция“ влияе и 
върху неевропейските пазари на рус-
ките енергоресурси. от една страна, 
става дума за китай, където са до-
казани значителни залежи от шистов 
газ в неговите вътрешни провинции, 
от друга, редица страни от източна 
азия сключват договори за доставки 
с канада.

кои са възможните и печеливши 
политики на русия за запазване ро-
лята ù на глобалните енергийни па-
зари?

Първата и решаващата е модер-
низиране на енергийния комплекс на 
страната. с настъпването на епо-
хата на „умната“ енергетика русия 
все по-бързо трябва да се отказва 
от разточителното добиване и из-
ползване на енергийните си ресурси.

изчерпването на повечето от зна-
чимите експлоатирани находища на-
сочва погледа към залежите с некон-
венционални въглеводородни ресурси. 
Последният пример са започналите 
проучвания на „ексон мобил“ и рус-
ката държавна компания „роснефт“ 
на залежите в Западен сибир.19 там 
са може би най-големите световни 
резерви на това, което е еквивален-
тът на шистовия газ в петролната 
индустрия – т.нар. нефт от бажено-
ви скали.*

русия има най-големите доказани 
технически запаси от неконвенцио-
нален нефт. но тези огромни потен-
циални запаси не означават, че там 

* Най-оптимистичните прогнози ги 
преценяват на 143 млрд. метрични тона. 
Това би означавало 1 трилион барела, кое-
то е четири пъти повече от запасите на 
Саудитска Арабия, или потреблението на 
целия свят за 30 години.
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ще има шистова петролна революция 
по подобие на сащ. основната при-
чина е технологичното изоставане. 
наличието на много конкуриращи се 
фирми, занимаващи се с търсенето 
на ефективни технологии за добив на 
неконвенционален нефт и газ в сащ, 
доведе до раждането на ново поко-
ление високотехнологични и евтини 
сонди, както и на нови технологии 
като хоризонталното сондиране. в 
русия тази дейност все още е в ръ-
цете на няколко могъщи играчи, по-
вечето от които са тясно свързани 
с държавата.

в този геоенергиен контекст е 
очевидно, че с досегашните си инс-
трументи русия няма да може да 
запази мястото си на „енергийна су-
персила“. ако иска да остане основен 
играч на пазара на енергийни ресурси, 
ще трябва да променя параметрите 
на енергийната си политика както 
в страната, така и извън нея. вече 
ще трябва да се бори за интереса 
на потребителите към доставяне на 
нейни енергийни ресурси, и то в усло-
вията на засилваща се конкуренция и 
спад на цените.

По отношение на европейските 
енергийни пазари печелившата стра-
тегия на русия трябва да отчита 
следните основни неблагоприятни 
фактори:

• дългосрочна стагнация на търсе-
нето в страните – членки на ес;

• ръст на потреблението се очак- 
ва само в турция;

• намаляване потреблението на 
газ в европейските страни от онд, 
най-вече заради високите цени на ре-
сурса;

• постоянни ценови конфликти;
• постъпателно увеличаване и 

втвърдяване на изискванията към 
доставчика (трети енергиен пакет 
на ес);

• обемът на руските доставки ще 
бъде стабилен до 2020 г. (в рамките 
на текущите договори);

• увеличаването на доставките 
при запазване на съществуващите 
ценови съотношения ще бъде не-
съществено (и главно за страни из-
вън ес).

в каспийския регион за енергийна-
та политика на русия има сериозни 
рискове, но и възможности. най-зна-
чимите рискове са:

• окончателно енергийно дезин-
тегриране на постсъветското про-
странство (инфраструктура, енер-
гийни потоци, обмен на инвести-
ции);

• засилване политическото и во-
енното влияние на други субекти 
(китай, иран, турция, ес, сащ);

• милитаризиране на региона;
• нарастване на екологичните 

проблеми.20
При така очертаните рискове 

ефективните политики биха могли да 
се насочат преди всичко към създава-
не на ново съвместно енергийно про-
странство с мултиагентно управле-
ние и използване на интелектуални 
системи, доставки на иновационно 
енергийно оборудване и сервизни ус-
луги, общи инициативи за екологично 
чист каспийски регион.

много надежди за разширяване на 
пазарите се свързват със североиз-
точна азия. в този регион като дъл-
госрочно сигурни (докъм 2020 г.) се 
очертават пазарите на япония (20 – 
35 млрд. куб.м годишно, включително 
заради последиците от фукушима) 
и на република корея (10 – 16 млрд. 
куб.м годишно).21

китай е от ключова важност 
за бъдещето на позициите на русия 
като енергиен доставчик в региона. 
но перспективите не са еднозначни. 
до 2025 г. страната няма да изпит-
ва остра нужда от руски газ, а след 
това вероятно ще задоволява пот-
ребностите си от вече започнали 
инвестиционни проекти/договори в 
други енергийни региони или от собс-
твено производство. в тази ситуа-
ция, за да заеме значима позиция на 
китайския енергиен пазар, русия ще 
трябва да прибегне до дъмпинг на це-
ните, но заради нарастващата себес-
тойност на руския газ възможности-
те за това са доста ограничени.

що се отнася до перспективите 
за енергиен експорт в други региони 
в света, реалностите не са опти-
мистични. традиционно руската по-
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литика залага на фиксираните енер-
гийни трасета, което прави евенту-
ални нови пазари твърде далечни и 
неефективни за нея. в същото време 
по редица обективни причини (приро-
до-климатични, геоложки, инвести-
ционни и т.н.) производството на 
втечнен природен газ от големите 
руски находища – владивосток, ямал, 
щокман, сахалин, е много скъпо и 
неперспективно.

Промените в технологичната 
и геоенергийната среда на руската 
енергийна политика очертават след-
ните ограничения при формирането 
на бъдещата ефективна енергийна 
стратегия на русия:

• регионализацията на газовите 
пазари ограничава възможностите за 
излизане извън европа, онд и севе-
роизточна азия;

• заради високата себестойност 
на местния природен газ русия не 
може да се възползва от глобализира-
нето на пазара на втечнен природен 
газ;

• европа не може да бъде повече 
зона на растеж, като ключовата за-
дача е да се запази постигнатото на 
този пазар;

• русия има не повече от пет-
шест години, за да успее да се закре-
пи на азиатския пазар; докъм 2020 г. 
големите потребители – япония, ки-
тай, индия, ще са договорили необхо-
димите енергийни ресурси.

новите тенденции и процеси в 
световната енергетика подсказват, 
че русия постепенно ще се разделя с 
ролята си на „енергийна супердържа-
ва“. Предизвикателството пред ней-
ните политици и енергийни стратези 
е огромно. те ще трябва в движение 
да модернизират енергийната поли-
тика, така че страната да отговаря 
на условията на настъпващата епоха 
на неоиндустриалната енергетика.

Европейският съюз полага най-го-
леми усилия да създава на световния 
енергиен пазар политики за енергийна 
сигурност и има най-неефективните 
резултати от тях. основната причи-
на е в самите механизми на осъщес-
твяване на енергийната политика. 
от една страна, като интеграци-

онна организация, в която страните 
членки са делегирали суверенитет на 
наднационалните европейски инсти-
туции, съюзът произвежда многоб-
ройни директиви и регламенти, це-
лящи обща политика за енергийна си-
гурност във всичките ù измерения – 
от енергийна дипломация до защи-
та на критичната енергийна инфра-
структура. от друга страна обаче, 
в тези директиви и регламенти ви-
наги има вратичка за самостоятелни 
политики и действия на отделните 
страни. тоест споделено разбиране, 
че понеже става дума за сфера на 
жизненоважни национални интереси 
и за едно от най-значимите измере-
ния на националната сигурност, дъ-
ржавите трудно ще намират винаги 
консенсусните решения и затова в 
интерес на съюза е те да имат про-
странство за национални политики. 
както показва практиката, много 
често такива политики са в конф-
ликт с общите европейски енергийни 
интереси.

доказателство за противоречи-
востта в самите основания на об-
щата енергийна политика на съюза 
са и клаузите по тази тема в лиса-
бонския договор, който иначе е кул-
минацията на усилията за по-голямо 
сътрудничество между държавите 
членки в областта на енергетика-
та.22 договорът уточнява четири ос-
новни цели на енергийната политика 
в ес: да се осигури функционирането 
на енергийния пазар, за да се гаран-
тира сигурността на доставките в 
съюза; да се насърчават енергийната 
ефективност, пестенето на енергия 
и разработването на нови и възобно-
вяеми форми на енергия; да се подпо-
мага взаимната свързаност на енер-
гийните мрежи. в съответствие с 
член 122 (1) (TEFU) тези цели тряб-
ва да бъдат изпълнени в дух на со-
лидарност. клаузата за солидарност 
е опит за институционализиране на 
концепцията за засилено европейс-
ко сътрудничество по свързаните 
с енергийната сигурност въпроси. в 
същото време има и клаузи за взема-
не на решения по енергийни проблеми 
чрез единодушно съгласие. например 
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член 194 (2) и (3) от договора пред-
вижда предложените от ес реше-
ния за въвеждане на обща система 
за енергийно данъчно облагане или 
за насърчаване използването на оп-
ределена енергийна технология пред 
други да са предмет на единодушно 
гласуване от държавите членки, ко-
ето всъщност предоставя на всяка 
от тях право на вето по тези пред-
ложения.

това принципно раздвоение при 
вземането на решения по европейс-
ката енергийна политика обяснява 
ниската ù резултатност и обстоя-
телството, че тя е „обща полити-
ка“ само де юре, но не и де факто. 
Проблемът става особено значим в 
контекста на кардирнално проме-
нящите се параметри и условия на 
енергийните пазари, когато енер-
гийната политика на ес трябва да 
продължи да гарантира енергийната 
сигурност и икономическата конку-
рентоспособност на съюза, да пре-
дотвратява негативите в изменени-
ето на климата.

„шистовата революция“ проме-
ни европейския енергиен пазар, и то 
преди да е добита и една молекула 
от него в местните шистови поле-
та. основните ефекти са промяна 
на договорната политика на „газ- 
пром“, възможности за доставяне 
на втечнен газ на изгодни цени, голе-
ми количества свободни въглища на 
ниски цени, възможност за добив на 
шистови ресурси в европа (естония 
произвежда повече от 90% от елек-
тричеството си от битуминозни 
шисти – и засега е най-шистово за-
висимата държава в света).23 евро-
пейският съюз не може да избегне 
и влиянието на шистовия газ върху 
политиката си, свързана с клима-
тичните промени. Поставените от 
брюксел през 2007 г. цели за съкраща-
ване на вредните въглеродни емисии 
бяха определени с оглед на постоянно 
увеличаващите се цени на изкопаеми-
те горива, което подсилва икономи-
ческите аргументи да се инвестира 
в производството на възобновяема 
енергия. тъй като в света цените 
на природния газ падат, се обезсмис-

ля скъпата субсидирана енергия от 
възобновяеми енергийни източници. 
ако продължи политиката на подкре-
па на възобновяемата енергия, има 
опасност, заради високите ù цени, 
европейските предприятия да преми-
нат на вредните за околната среда 
въглища и така ес да се върне много 
назад във времето.

При старата парадигма, особено 
след газовата криза от 2006 г., ос-
новните проблеми на европейската 
енергийна сигурност бяха диверсифи-
цирането, сигурността и приемливи-
те цени на доставките на природен 
газ. с други думи, намаляване на ви-
соката газова зависимост от русия.

още през ноември 2000 г. европей-
ската комисия предупреди в Зелена 
книга, че през следващите 20 – 30 го-
дини до 70% (понастоящем 50%) от 
потреблението на енергия на съюза 
ще бъде от вносни ресурси. Произ-
водството на собствена енергия се 
очаква да спадне от сегашните 46% 
до 36% през 2020 г. вносът на ресур-
си ще струва около 350 млрд. евро, 
т.е. по 700 евро на всеки гражданин 
на ес. нещо повече, профилът на 
внос на газ продължава да бъде неди-
версифициран – 84% от него се внася 
от три страни: русия (42%), норве-
гия (24%), алжир (18%).

страните членки имат различава-
щи се портфейли от доставчици на 
природен газ и трасета, като тези с 
по-развитите газови пазари плащат 
по-малко за вноса. средно изчислена-
та цена на граница за газовите до-
ставки във великобритания, герма-
ния и белгия е до около 35% по-ниска 
от цената в страните, които разчи-
тат на ограничен брой доставчици – 
като българия и литва. Заради не- 
ефективни инфраструктурни връзки 
с останалата част от ес страни от 
северна и източна европа се чувс-
тват като „енергийни острови“.

освен това европа, която е и 
основен потенциален потребител 
на енергия от каспийския регион, е 
изпаднала в двойна зависимост: пър-
во, от традиционни руски доставки, 
и второ, от контролирани от русия 
доставки от централна азия и кас-
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пийския регион. Почти една трета 
от общия внос на ес на газ вече идва 
от там, но чрез руски газопроводи и 
в резултат на руски суапови сделки 
с газ със страните от централна 
азия и каспийския регион.24 на този 
фон за ес най-актуален проблем на 
енергийната сигурност остава моно-
полната газова зависимост.

нито едно от многото намере-
ния за решаване на този ключов про-
блем все още не е осъществено – от 
изграждането на южния енергиен ко-
ридор до свързването на енергийните 
трасета на страните членки, което 
е условието за интегриран енерги-
ен пазар. една от сериозните при-
чини е, че инвестициите в енергий-
ния сектор са на исторически ниски 
равнища. според енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г. на евро-
пейската комисия преходът към си-
гурна и конкурентна нисковъглеродна 
енергия изисква устойчиво нараства-
щи инвестиции в енергийно оборудва-
не, мрежи, транспортни технологии, 
инфраструктура и ефективни сгради. 
тези по-високи инвестиции се оценя-
ват на 1,5% от бвП на годишна база 
за целия период до 2050 г. до 2020 г. 
на ес ще са нужни инвестиции от 
около 1 трилион евро, за да гаран-
тира сигурност на доставките, ди-
версификация на източниците, еколо-
гично по-чиста енергия и конкуренти 
цени в рамките в интегриран енерги-
ен пазар.25

в страните от европейския съюз 
не може да се очаква „чудото“ на 
американския шистов бум, което да 
реши проблемите с монополната за-
висимост и цените на енергийните 
ресурси. Причините са от обективен 
характер (геология, законодателс-
тво, гъстота на населението, еко-
логия, неинтегрирана енергийна инф-
раструктура) и заради сдържаното 
отношение на обществата в редица 
европейски страни към ефектите 
върху природата на сегашните тех-
нологии за добив на шистови ресур-
си. със сигурност обаче може да се 
твърди, че подходите на държавите 
членки към неконвенционалните ре-
сурси ще се различават значително, 

като всяка ще определя собствените 
си приоритети в областта на енер-
гетиката.

в днешната ситуация на газовия 
пазар, белязана от спад на потребле-
нието в рамките на ес, глобално „га-
зово пренасищане“, „отвързване“ на 
цените на природния газ от тези на 
петрола, падане на цените на втеч-
нения природен газ на спотовите па-
зари, европейската политика за енер-
гийна сигурност трябва сериозно да 
бъде преосмислена. едва ли е реалис-
тично да се смята, че ес се нуждае 
от всички обсъждани фиксирани тра-
сета за природен газ. в търсене на 
ефективност трябва да се заложи на 
най-икономичните газопроводи и да 
се изградят оптимален брой терми-
нали за регазификация. европейският 
енергиен пазар се нуждае от свързва-
не на енергийните инфраструктури в 
обща реверсивна мрежа, за да се га-
рантират сигурност на доставките 
и единни цени в рамките на съюза.

Китай е икономиката с най-бързо 
растящо потребление на енергийни 
ресурси. Заедно с Индия той е осно-
вен играч на енергийния пазар, с чие-
то присъствие и активна роля в раз-
пределянето на ресурсите останали-
те няма как да не се съобразяват.

шистовата революция рефлекти-
ра върху геополитическите позиции 
и на китай. намаляването на значи-
мостта на региона на близкия изток 
за енергийните доставки на сащ 
беше последвано от обявяването на 
нова геополитическа стратегия в 
доктрината на обама – „завой към 
азия“. това означаваше съсредоточа-
ване на военна сила и стратегически 
партньорства в тихоокеанския реги-
он, където е факт растящото влия-
ние на китай. сащ обявиха изтегля-
не на самолетоносачи, патрулиращи 
в Персийския залив, и прехвърляне 
на част от тях в тихия океан. За 
китай резултатът е, че ще трябва 
да инвестира повече ресурси за сигур-
ност в региона и по морските тра-
сета (китайският флот вече е в ин-
дийския океан), тъй като за 46% от 
петролните си доставки разчита на 
производители от близкия изток – 
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основно саудитска арабия, иран, ку-
вейт и все повече ирак.

енергийната геополитика на ки-
тай продължава да бъде ориентирана 
и към централна азия, където с ин-
вестиционна експанзия утвърждава 
своите интереси, измествайки русия 
от традиционните ù зони на влияние. 
Пуснатите петролопровод от казах-
стан и газопровод от туркменистан 
са гаранция за сигурни доставки като 
алтернатива на морските трасета.

част от източниците на ресурси 
за китай са доста рискови. събити-
ята в либия бяха свързани със сери-
озни загуби за китайските инвести-
ции там. иран продължава да е сред 
доставчиците (трети по значение) 
на петрол за страната, въпреки 
американските санкции и диплома-
тически мерки. нарастват инвести-
циите в ирак, където китайският 
гигант CNPC изкупи дела на „ексон“ 
в гигантското находище „Западна  
курна-1“. то е стратегическо, защото 
ще може да осигурява преки достав-
ки по море за китай посредством 
пристанището на басра.

географията на източниците 
на ресурси за китай е много ши-
рока: износителки са 30 държави, 
като 56% са доставки от близкия 
изток (най-голям е делът на сау-
дитска арабия), 27% – от африка, 
13,5% – от азия и азиатско-тихо- 
океанския регион, 3,5% – от латинс-
ка америка.26 China National Petroleum 
Corporation (CNPC), China Petroleum 
& Chemical Corporation (Sinopec) and 
China National Offshore Oil Corporation 
(CNOOC) са националните петролни 
гиганти, които са отговорни за га-
рантиране енергийните доставки на 
страната. те осъществяват огром-
ни инвестиции в африка, бразилия и 
в централна азия. конкурентното 
предимство, с което доминират над 
частни петролни компании, са пред-
лаганите „дейности за развитие“, 
подкрепяни от китайското прави-
телство. те варират от изграждане 
на инфраструктура, предоставяне на 
заеми за развитие до създаване на 
нефтохимически комплекси за рафи-
ниране срещу права да проучват и ку-

пуват енергийни активи. тези инвес-
тиции не само осигуряват стабилни 
енергийни доставки за китай, но и 
подпомагат поддържането и увелича-
ването на стратегическото му вли-
яние в целия свят. китайското пра-
вителство също предлага кредити, а 
в замяна си гарантира текущ износ 
на петрол. тези заеми са се доказали 
като силен коз при търгове за енер-
гийни договори.27

По отношение на природния газ 
китай има амбиция да увеличи него-
вия дял в енергийния си микс. Пот-
реблението му ще нараства с още 
по-бързи темпове от сегашните 15% 
на година. според NDRC и междуна-
родната енергийна агенция (IEA) от 
130 млрд. куб.м годишно през 2011 г. 
ще достигне 230 млрд. куб.м годишно 
през 2015 г. нарастването на пот-
реблението на природен газ е част 
от битката със замърсяването на 
въздуха в китай и намаляване на зави-
симостта от въглищата като енер-
гиен ресурс. до 2017 г. (според IEA) 
се очаква китай да стане третият 
потребител на природен газ – след 
сащ и русия. въпреки това очаква-
нията са делът на природния газ в 
енергийното потребление на стра-
ната да нарасне от скромните 4% 
през 2010 до не толкова внушител-
ните 7% през 2020 г.28 има проекти 
част от това да стане за сметка на 
добив на собствен шистов газ*, тъй 
като според американската агенция 
на енергийна информация китай е на 
първо място по предполагаеми тех-
нически резерви.

геоложките проучвания показват 
обаче, че газовите залежи са на доста 
по-голяма дълбочина от разработва-
ните в сащ. освен това полетата 
са на много по-трудни терени, а пер-
спективните залежи са разположени 
в планински местности или гъстона-
селени райони. това прави сондиране-
то за природен газ по-трудно, а це-
ните около два-три пъти по високи 
от тези в сащ.

* През ноември 2009 г. Китай подписва 
споразумение за сътрудничество със САЩ 
относно шистовите газови проекти.
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друга пречка пред шистовия газ 

в китай са регулациите. държава-
та е собственик на газопреносната 
инфраструктура, а пазарът също е 
доминиран от нея. това затруднява 
конкуренцията и навлизането на час-
тни инвестиции, които да доведат 
до развитие и ефективност на паза-
ра (проблем, сходен с този в русия).

енергийното сътрудничество на 
китай с русия остава приоритетно. 
между двете страни е сключен един 
от най-големите дългосрочни дого-
вори за доставяне на нефт. руската 
държавна компания „роснефт“ през 
следващите 25 години ще изнася до 
един милион барела на ден за най-ди-
намичната икономика в азия.

многогодишните преговори най-
накрая се придвижиха напред на 
срещата на г20 (септември 2013)29, 
където представителите на двете 
страни подписаха основните условия 
на договор за доставката на 38 млн. 
куб. метра природен газ годишно. до-
кументът има юридически задължа-
ващ характер, но самият договор ще 
бъде подписан официално следващата 
година. договорени са маршрутът, 
обемът на доставките и сроковете 
за изпълнение, но няма постигнато 
споразумение за цената на руския 
природен газ, който ще захранва ки-
тай. синьото гориво ще потече през 
2018 г. по специално изграден за цел-
та газопровод. на фона на растяща-
та международна конкуренция за ази-
атските клиенти в китай очакват 
„газпром“ да отстъпи най-после пред 
китайското искане за по-ниски цени 
по дългосрочния договор.

в новата енергийна среда китай 
получава и нови възможности за сво-
ята енергийна политика.

ОПЕК еднозначно е сред потър-
певшите от шистовата револю-
ция. очакванията са увеличаването 
на добива на нефт в сащ да окаже 
сериозно влияние върху пазара и ор-
ганизацията на страните производи-
телки да промени своята стратегия 
в новите условия.

видимият ефект от новините 
около шистовия нефт е разногласи-
ето между членки на картела каква 

да бъде реакцията. най-зависимите 
от цените на петрола участнички 
предлагат да се съкратят добивът 
и доставките, за да се повишат це-
ните, когато започнат да падат. 
алжир, венесуела и иран, които се 
нуждаят от по-високи цени на пет-
рола, за да покрият вътрешните си 
разходи и спада на добива, са в кон-
фликт със страните от Персийския 
залив начело със саудитска арабия, 
които имат достатъчно финансова 
сила, за да издържат известен спад 
на цените. от шистовата револю-
ция най-силно страдат африканските 
държави – например алжир и нигерия, 
чийто петрол е близък по своето ка-
чество до шистовия. те ще изпитат 
цялата тежест на шистовата рево-
люция в сащ.

като се отчита очакваният до-
бив в сащ и канада, прогнозите са, 
че към 2015 г. оПек ще бъде прину-
дена да намали дневното производс-
тво с 6 милиона барела, за да се пре-
дотврати срив в цените.

въпросът за цената е много ва-
жен. За държавите – членки на 
оПек, „справедливата“ цена е около 
100 щ.д. за барел. тя е базирана на 
бюджетните нужди на членуващите 
в картела, чийто апетит за петро-
долари е нараснал значително след 
т.нар. арабска пролет. надявайки се 
да избегнат съдбата на ръководства-
та в египет и тунис, режимите от 
Персийския залив щедро раздават в 
своите страни подаръци и субсидии. 
саудитска арабия например почти е 
удвоила бюджета си заради такива 
програми. Повечето саудитци рабо-
тят в раздут държавен сектор, къ-
дето заплатите са два до три пъти 
по-високи от тези в частния сектор. 
може би звучи изненадващо, но сау-
дитска арабия е шеста по потребле-
ние на суров петрол, като изпреварва 
големи индустриални държави като 
германия, република корея и канада. 
При сегашния темп на потребление 
на енергийния ресурс до края на де-
сетилетието саудитска арабия ще 
надмине русия и индия. За да запази 
своята система непокътната, сау-
дитското правителство трябва да 
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генерира все по-големи приходи от 
продажби на петрол. иран, ирак, ве-
несуела и нигерия също настояват 
за по-високи цени на петрола.

технологията, която прилага кар-
телът, е намаляване на добива и по-
качване на цените, докато се стиг-
не до т.нар. справедлива цена. Про-
блемът е, че за оПек през 2004 г. 
такава цена е 25 щ.д. за барел. две 
години по-късно 50 щ.д. се смятат за 
„идеална цена“. сега тя е 100 щ.д. с 
настъпването на американския шис-
тов петрол организацията очевидно 
смята да тръгне по същия път: задър- 
жане на цените високи чрез регулира-
не на производството надолу. През 
последните четири десетилетия све-
товният бвП нараства четиринай-
сет пъти, броят на автомобилите – 
четири пъти, световната консума-
ция на суров петрол се удвоява. но 
оПек, която държи три четвърти 
от конвенционалните световни запа-
си, е запазила един и същ приноса си 
към пазара на петрол.30

според някои анализатори обаче 
до края на това десетилетие сред-
ната цена на барел ще падне до 80 
щ.д.

оПек ще трябва да свиква с ми-
сълта, че времето, в което беше 
най-силният играч на петролния па-
зар, безвъзвратно отминава.

НОВАТА ПАРАДИГМА  
НА ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ

в контекста на старата пара-
дигма енергийната сигурност пряко 
се свързваше с енергийната незави-
симост. идеята беше, че ако стра-
ната се самозадоволява в преоблада-
ваща степен с енергийни ресурси и 
има ефективна (енергоспестяваща) 
икономика, това задължително води 
до ниски енергийни цени. реалност-
та с цените на петрола в сащ след 
шистовия бум доказа, че виждането 
е утопия.

Причината е, че петролът е заме-
нима стока, чиято цена се определя 
на световния пазар. цената на един 
барел е повече или по-малко равна за 
всеки потребител и когато покачва-

нето на цените е факт, това е за 
всички, независимо откъде идва су-
ровината.

Постигането на енергийна само-
достатъчност е практически невъз-
можно.31 дори и страни като русия, 
саудитска арабия, венесуела, бра-
зилия и канада, които са богати на 
въглеводородни ресурси, поради недо-
статъчен капацитет за рафиниране 
внасят рафинирани нефтопродукти.

с малко усилия и инвестиции в 
нови заводи тази зависимост би мог-
ла теоретично да се елиминира, но на 
практика не е така. от световните 
топ десет челни икономики само две – 
на бразилия и канада, теоретично 
могат да постигнат енергийна неза-
висимост. останалите – например 
китай, япония и германия, са бедни 
на ресурси от гледна точка на сво-
ите потребности, което гарантира 
зависимостта им от внос на енер-
гия.

кардиналното решение е в смяна 
на парадигмата: не фокусиране вър-
ху енергийното самозадоволяване, а 
намаляване на стратегическото зна-
чение на петрола за икономиката и 
особено за транспорта.

в „обръщане на петрола в сол. 
енергийна независимост чрез избора 
на гориво“ (Turning Oil Into Salt: Energy 
Independence Through Fuel Choice by 
Anne Korin and Gal Luft , 2009) е раз-
вита вече популярната идея, че как-
то солта, като единствено средство 
за консервиране, дълго време е опре-
деляла световната история (водели 
са се войни за нея), така сега пет-
ролът има стратегическо значение. 
изходът е както в историята със 
солта – петролът трябва да стане 
обикновена стока, чрез отваряне на 
превозните средства за конкуренция-
та на горива. както за електричес-
ката мрежа няма значение какъв вид 
енергия е използван за електричест-
вото, така и транспортните средс-
тва и системата за дистрибуция на 
горива трябва да бъдат отворени за 
разнообразни горива. това е в духа 
на настъпващата неоиндустриална 
епоха и има движение в тази посока, 
макар да е в началото – изцяло елек- 
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трически превозни средства и хиб-
ридни електрически превозни средс-
тва, или с метанол и т.н.

важен акцент в новата парадигма 
трябва да бъде разбирането, че не е 
предстоящо изчерпването на въглево-
дородните ресурси. в старата пара-
дигма това беше основен обяснителен 
модел, в чийто контекст иновациите 
в енергията ще се осъществяват със 
залеза на петролната (въглеводород-
ната) ера. шистовата революция 
потвърди разбирането, че техноло-
гичното развитие ще открива нови 
възможности за ефективен добив на 
доскоро „замразени“ въглеводородни 
ресурси. Пример в тази посока е обя-
веното от японската държавна ком-
пания Japan Oil, Gas and Metals National 
Corporation (JOGMEC) успешно извли-
чане на газ от метан хидрат, извес-
тен като горящ лед.32 това е първият 
съществен пробив след десетилетия, 
през които учените са се опитвали 
да намерят начини за комерсиален до-
бив на този природен газ, от който 
в морските дълбини има достатъчно, 
за да осигурят потреблението на чо-
вечеството от изкопаеми горива за 
векове наред. тъй като подобни „чер-
ни лебеди“, стратегически шокове, не 
могат да бъдат предвидени, трябва 
да се промени философията на инова-
ционното мислене в енергетиката и 
активно да се внедряват екологични и 
високоефективни технологии – напри-
мер системите за интегрирана гази-
фикация с комбиниран цикъл Integrated 
Gasification Combined Cycle (IGCC), 
наречена още „чисти въглища“. IGCC 
е газификационен процес, който се 
използва за превръщане на въглища и 

други тежки горива във вид високое-
нергийни горива, наричани още „син-
тетични газове“, или накратко „син-
газове“. въпросните газове след това 
се пречистват и използват в ефек-
тивни системи с комбиниран цикъл за 
производство на електричество. друг 
пример за висока технология е Carbon 
Capture & Storage (CCS) – за улавяне и 
съхраняване на въглероден диоксид. тя 
включва улавяне на негови емисии от 
големи индустриални предприятия, 
като електроцентрали, рафинерии и 
химически заводи, и безопасното им 
съхраняване под земята.

революционните промени във фак-
торите и условията за енергийна си-
гурност налагат смяна на парадигма-
та, което трябва да намери отраже-
ние в политиките за енергийна сигур-
ност. те следва да са разработени в 
светлината на новите енергийни тех-
нологии и промените в оценяването 
на запасите от ресурси. намираме се 
на прага на прехода към постиндус-
триална, „умна“ енергетика, което 
означава „умни“ мрежи, алтернатив-
ни източници за енергоснабдяване на 
транспорта, децентрализиране на 
енергетиката, интегриране на енер-
гетиката в техносферата, съпрово-
дено от нарастване на енергийната 
ефективност. това ще позволи да се 
намалят геополитическите и еколо-
гичните рискове, ще създаде нови въз-
можности за крайния потребител.

Парадигмата на енергийната си-
гурност задължително включва нова 
политика за сигурност на критична-
та енергийна инфраструктура в кон-
текста на новите рискове, заплахи и 
уязвимости.
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